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Zmienia się charakter 
sieci dystrybucyjnej

Rozmowa z Przemysławem Zaleskim, 
wiceprezesem ds. handlowych ENEA Operator Sp. z o.o.

na str. 4
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Szanowni
PAŃSTWO
2010 rok rozpoczyna kolejną deka-

dę XXI wieku. Jakie wyzwania cze-
kają polską energetykę w nadchodzą-
cych latach? Czy będziemy mieli elek-
trownię atomową, biogazownie w każ-
dej gminie? A może energia pochodzić 
będzie ze słońca, wiatru czy odpadów? 

Na pewno każdy z tych scenariu-
szy się pojawi i stanowić będzie jakiś 
udział w bilansie energetycznym nasze-
go kraju. 

Dużą niewiadomą jest również kwe-
stia CO2. Ciągle trwają dyskusje nad 
systemem handlu, ilością darmowych 
emisji i wreszcie nad sposobem zago-
spodarowania dwutlenku węgla. Przed 
Społeczną Radą ds. Narodowego Pla-
nu Redukcji Emisji i Rządem stoi po-
ważne zadanie rozwiązania tego pro-
blemu, który może nas dużo koszto-
wać lub być jednym z elementów na-
pędowych gospodarki. 

Następna dekada na pewno będzie 
dekadą oszczędności i wprowadzania 
coraz to doskonalszych metod i tech-
nologii, pozwalających na coraz to efek-
tywniejsze wykorzystanie energii i ciepła. 

Termiczne przekształcanie odpadów 
komunalnych z odzyskiem energi i cie-
pła, to w Polsce nowa dziedzina (choć 
mówi się o niej od dobrych kilku lat), któ-
ra oprócz wielkich emocji w społeczeń-
stwie, na pewno wywoła duże ożywie-
nie wśród samorządów, branży ciepłow-
niczej, energetycznej oraz wykonawców 
tego rodzaju instalacji. 

Kolejne lata w branży energetycznej 
toczyć się będą pod dyktando ochro-
ny środowiska. Jakie będą tego skutki i 
efekty? Pewnie się dowiemy. Miejmy na-
dzieję, że zwycięży rozsądek, a rozwój 
ten będzie się charakteryzował równo-
wagą pomiędzy takimi obszarami jak: 
społeczeństwo, ochrona środowiska, 
ekonomia, czy technologia. 

Zapraszamy do lektury pierwszego 
tegorocznego numeru „Nowej Energii” 
wraz z dodatkiem tematycznym „TPOK”. 
Mamy nadzieję, iż treści zawarte w tym 
obszernym wydaniu dostarczą Państwu, 
choć w części, nowej wiedzy.

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska

Pałkami Po drutach, 
albo budujcie arkę przed potopem

Stan polskich sieci elektroenergetycznych jest dramatyczny. Wiemy o tym 
od dawna. Eksperci biją na alarm, ale dopiero takie rozległe awarie, jak 

szczecińska lub śląsko-małopolska uświadamiają nam jak ważny dla naszego 
życia jest stały dostęp do prądu elektrycznego.

Niestety, uświadamiają nas na krótko – lód stopnieje, mróz zelżeje i nasza 
pamięć blaknie równie szybko, jak topnieją śniegi. Pamiętać będą tylko 

ci, którzy musieli przeżyć te kilka trudnych, a czasem nawet strasznych dni, gdy 
nie działało ogrzewanie (nowoczesne piece mają elektryczne pompy obiegowe 
i elektronikę), sklepy, a nawet telefony (i one, i BTS-y wymagają zasilania). 
Straty materialne ogromne, idące w dziesiątki milionów złotych. Ale jeszcze 
większe straty moralne – utrata zaufania obywateli do Państwa, które powołane 
jest by zapewnić im bezpieczeństwo. Także bezpieczeństwo w sensie pewności 
nieprzerwanych dostaw energii.
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- awaria 

Rys. 1.  Dwie topologie sieci – kratowa i drzewiasta
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Żyjemy w środku Europy i Polacy 
nie dadzą się przekonać, że przy-

czyną katastrofy jest niespodziewana 
zima, ponieważ nasi sąsiedzi dają so-
bie z nią radę. I to nie tylko ci z zacho-
du, ale i ci z północy, a nawet ci ze 
wschodu. Dlaczego więc zima uderza 
nas tak mocno, czy to wina niespoty-
kanych mrozów, opadów, czy innych 
anomalii pogodowych?

Bangladesz regularnie zalewany 
jest przez Ocean Indyjski, a równie 
burzliwy Ocean Atlantycki nie zalewa 
Holandii leżącej na terenach depresyj-
nych. Wszyscy wiedzą dlaczego. Dla 
Holandii wysoka woda to nie klęska 
żywiołowa, bo Holandia ma wały i ta-
my, a Bangladesz nie ma.

Po katastrofalnej powodzi1 w lutym 
1953 r. Królestwo Niderlandów podję-
ło decyzję, że już nigdy Holendrzy nie 
będą umierać z powodu powodzi i uru-
chomiło ogromny Program inwestycyjny 
– Plan Delta. Uruchomiło i zrealizowało 
w latach 1958-1986 kosztem 15 mld $ 
(ówczesnych). Tak skończyła się histo-
ria powodzi w kraju, którego 60% po-
wierzchni leży na wysokości nie prze-
kraczającej 1 m nad poziomem morza, 
a 25% to depresje sięgające 7 m poni-
żej poziomu morza. 

Myślę, że dalsze rozwodzenie się 
na temat obiektywnych przyczyn zimo-
wych black’outów w Polsce można by 
w tym miejscu zakończyć i nigdy już 
do tego tematu nie wracać. Pozostają 
przyczyny subiektywne, a więc zależ-
ne od nas, nawet jeśli nie zdajemy so-
bie z nich do końca sprawy.

 � Topologia sieci

Przyczyną pierwszą jest tzw. topo-
logia sieci. Topologia to nauka o po-
wiązaniach i sąsiedztwach, abstrahu-
jąca od kształtów czy wielkości. Dla to-
pologii – kwadrat, trójkąt czy okrąg to 
to samo – krzywa zamknięta, a prosta 
i łuk – to krzywa otwarta. I to właśnie 
– otwartość – jest w przypadku sieci 
energetycznych absolutnie decydująca.

Państwa rozwinięte mają sieci gęste 
i zamknięte (schemat kraty), my mamy 

sieci rzadkie i otwarte (schemat drze-
wa). Dlatego u nich zerwanie linii nie 
oznacza katastrofy, a u nas oznacza, 
bo nie ma alternatywnych dróg prze-
pływu (objazdów). Starałem się poka-
zać to na rysunku 1, ale nie wiem, czy 
strona ten rysunek przyjmie.

 � Struktura sieci

Przyczyna druga to struktura sieci 
elektroenergetycznych. W tym przypad-
ku chodzi o elementy sieci (linie, sta-
cje, źródła), ich wzajemne połączenie 
i podporządkowanie. W Polsce mamy 
do czynienia ze strukturą hierarchiczną, 
scentralizowaną. Duże źródła systemo-
we (elektrownie kondensacyjne) zasila-
ją strategiczne linie 400 kV i 220 kV, a 
te następne doprowadzają energię do 
linii rozdzielczych 110 kV (wspieranych 
przez mniejsze elektrownie i elektrocie-
płownie). Z kolei sieci 110 kV rozdzie-
lają energię do rejonowych sieci, z któ-
rych zasilane są linie średnich napięć 
(głównie 15 kV, są też lokalne linie 30 
kV, 20 kV, 6 kV, 3 kV). Do użytkowni-
ków końcowych w domach, biurach i 
małych zakładach pracy prąd doprowa-
dzają sieci niskich napięć 230/400 V.

Alternatywą dla struktury hierar-
chicznej i scentralizowanej jest „de-
mokratyczna” struktura zdecentralizo-
wana, nazywana też strukturą rozpro-
szoną. W strukturze takiej, źródła za-
silające (elektrownie) umieszczane są 

nie tylko na wierzchołku sieci (najwyż-
sze napięcia), ale również i w jej podsta-
wie (sieci rozdzielcze i przede wszyst-
kim średnio napięciowe). Są to oczy-
wiście źródła małych mocy od kilkuna-
stu kW do kilku MW i jest ich bardzo 
dużo. Np. w Danii to 50% mocy przy-
łączonej w systemie (por. rys. 2). W la-
tach 80. w Danii było 15 elektrociepłow-
ni – pracujących jako scentralizowane 
źródła energii, obecnie jest tych źródeł 
ponad 700. Takie małe źródła w  przy-
padku awarii systemowej mogą pełnić 
rolę kół lub tratw ratunkowych dla lo-
kalnej społeczności. Mówi się wtedy, że 
pracują na sieć wydzieloną, czyli na tak 
zwaną wyspę.

Można powiedzieć, że sieć hierar-
chiczna jest jednokierunkowa, prąd pły-
nie zawsze od wyższych do niższych 
napięć. Sieć demokratyczna jest dwu-
kierunkowa – prąd płynie w niej w obie 
strony, zależnie od sytuacji. Niestety, 
zarządzać siecią demokratyczną jest 
dużo trudniej, wymaga to więcej elek-
troniki i więcej kompetencji – jednakże 
chociażby duński przykład pokazuje, 
że można to robić skutecznie.

 � Wiek sieci

Trzecia wreszcie przyczyna kłopo-
tów z sieciami elektroenergetycznymi to 
ich wiek, a więc stan techniczny. 50% 
z 412 tys. km linii niskich napięć jest 
przestarzałe, podobnie jak 20% z 496 

1)   Śmierć poniosło 1855 osób: http://www.oranjefan.pl/index.php/pMenuId/11/pDocId/644/pCmd/1; http://kalendarium.polska.pl/wydarzenia/article.htm?id=226046.
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Rys. 2. Zmiana struktury systemu elektroenergetycznego Danii w latach 1980-2006

Źródło: Danish Energy Authority http://www.kape.gov.pl/konferencjachp/Ture_Hammar-

KonferencjaCHP.pdf 

tys. km linii średnich napięć. Przesta-
rzałe są również linie 220 kV (7,8 tys. 
km) i stacje 220 kV (62 szt.), będące 
w posiadaniu PSE-Operator SA. W tro-
chę lepszym stanie (ale tylko trochę) są 
strategiczne linie 400 kV, będące w rę-
kach tego samego właściciela.

O nieustannie dramatycznej sytu-
acji polskich sieci elektroenergetycz-
nych, nie tylko zimą (oblodzenie) lub la-
tem (wydłużenie, deficyt mocy biernej), 
ale również wiosną i jesienią, świadczą 
dwa fakty.

Primo – ogromne trudności z uzy-
skaniem przyłączenia do sieci odna-
wialnych źródeł energii, szczególnie 
farm wiatrowych. Wynika to z faktu, iż 
OZE wymagają sieci demokratycznej, 
a my mamy hierarchiczną.

Secundo – niezwykle niska jakość 
dostaw prądu w obszarach słabo zur-
banizowanych, czyli we wsiach i małych 
miasteczkach. Z jednej strony chronicz-
nie zaniżone napięcia (180 V, zamiast 
230 V), a z drugiej permanentne prze-
rwy w dostawach prądu spowodowane 
tzw. przyczynami obiektywnymi (szadź, 
śnieg, wiatr oraz nielegalna wycinka 
drzew w lasach). Jedną z plag jest też 
kradzież przewodów i kształtowników 
z kratowych słupów nośnych.

Moi studenci, dziennikarze, znajo-
mi i nawet niektórzy ministrowie pytają 
mnie czy rzeczywiście mamy stan klę-

ski żywiołowej i czy faktycznie musi-
my cierpieć przerwy w dostawie prądu 
oraz czy cokolwiek można w tej spra-
wie zrobić, czy też dotyka nas fatum? 
Fakt: zima jest wszędzie, a katastro-
fa tylko gdzieniegdzie. A więc co moż-
na zrobić, aby ograniczać jej zakres?

Są rozwiązania proste:
 � wycinać drzewa pod i obok linii,
 � wycinać gałęzie na brzegu przecin-

ki od strony linii - drzewo przewróci 
się na las, a  nie na linię,

 � montować obciążniki pasywnie 
ograniczające obrastanie linii lo-
dem - ograniczają skręcanie się 
przewodu i co za tym idzie lód go 
nie obrasta. Takie obciążniki są  
w Polsce znane (tzw. tłumiki Sock-
bridge’a), ale niechętnie stosowa-
ne - nie wiem dlaczego,

 � montować sensory na liniach i re-
agować przed zerwaniem się linii 
rozgrzewając lub strącając lód z 
przewodów, jeśli wcześnie to na-
wet za pomocą helikoptera wzbu-
dzającego rezonans linii (jest to 
„rozwiązanie fińskie”), lepsze to niż 
walenie pałkami. Program pilotażo-
wy montażu takich sensorów i sys-
temu „zarządzania lodem” leży w 
Narodowym Centrum Badań i Roz-
woju i czeka  na zmiłowanie. Eks-
perci NCBR mają wątpliwości (co 

do ekonomicznej zasadności), po-
mimo że wszystkie grupy energe-
tyczne - krajowe i zagraniczne oraz 
PGNiG SA zadeklarowały pisemnie 
chęć testowania rozwiązania w pro-
jekcie pilotażowym – czego więcej 
można oczekiwać od odpowiedzial-
nego operatora sieci? 

Są także rozwiązania trudniejsze, 
bo drogie, ale systemowe, bo minima-
lizujące przyczyny, a nie skutki. Moż-
na więc:

 � budować linie nadleśne – droższe 
od normalnych (to nie chroni przed 
oblodzeniem, tylko przed upadają-
cymi drzewami),

 � budować linie kablowe - bardzo 
drogie, opłacalne tylko na terenach 
inwestycyjnych,

 � zamykać oczka sieci odpowiednio 
inwestując. To jest działanie najsku-
teczniejsze, ale najtrudniejsze, bo 
wymaga dużych inwestycji i napo-
tyka się na problem tzw. braku pra-
wa drogi, czyli utrudnień w uzyska-
niu formalnych pozwoleń na przej-
ście linią przez, a nawet nad, cu-
dzym polem. Prawo do odszkodo-
wania jest tu oczywiste, jednakże 
czasem żądania przekraczają gra-
nicę przyzwoitości, jak np. 2 mln zł, 
bo gospodarz miał dwie córki, któ-
re potrzebowały mieszkań,

 � można też w końcu „podpierać sieć 
od dołu” za pomocą źródeł rozpro-
szonych, tak jak to robią wspomi-
nani wcześniej Duńczycy, gdzie w 
sieciach rozdzielczych i średnich 
napięć takich punktów podparcia 
funkcjonuje kilkaset. W rezultacie 
zamiast elektroenergetycznego sło-
nia mamy elektroenergetyczną sto-
nogę. Oczywiście zarządza się ta-
ką „stonogą” całkiem inaczej, ale to 
już zupełnie inna historia. 

Ale tymczasem mamy zimę i porwa-
ne, oblodzone sieci. Można by ten lód 
sprawnie i szybko topić prądem, tak jak 
robią to Rosjanie. Jednak my nie mamy 
takich doświadczeń. Na zorganizowa-
ne w listopadzie seminarium o walce z 
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Rys. 3. Stan sieci dystrybucyjnych  
średniego (SN) i niskiego napięcia (nN)

Źródło: Raport PTPiREE dla Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego, 2009 r., za Agen-

cją Rynku Energii 2006 r.

Źródło: Raport PSE-Operator SA 2008 r.

Rys. 4. Stan sieci przesyłowych

oblodzeniem linii część elektroenergety-
ki nie przyjechała. Widać doświadcze-
nia ściągniętych z Rosji ekspertów nie 
wydawały się ciekawe, „bo u nas takie 
oblodzenie się nie zdarza”.

W efekcie na pytanie jednego z mi-
nistrów przedstawiciel energetyki odpo-
wiedział, że zbijanie lodu pałkami jest 
tańsze od topienia go prądem. Tenże 
minister opowiedział mi o tej opinii na 
ostatniej gali konferencji Nowego Prze-
mysłu „Forum Zmieniamy Polski Prze-
mysł 2010”. Ciekawi mnie, primo ana-
liza ekonomiczna leżąca u podstaw te-
go fascynującego stanowiska, a secun-
do czy ów energetyk pomyślał o sytu-
acji odbiorców pozbawionych prądu od 
wielu dni. Chyba że pomyślał i uznał, iż 
pałkami zbija się szybciej - jeżeli ktoś 
nie umie jeździć na rowerze to prowa-
dzenie roweru za kierownicę wydaje mu 
się szybsze od jazdy na nim.

 � Wnioski

Jeśli nie chcemy, aby „klęski żywio-
łowe” wpisały się na trwałe w nasz ka-

lendarz, musimy po pierwsze popra-
wić eksploatację sieci i uczyć się jej 
od każdego, nawet od Rosjan, a nawet 
od diabła. To oczywiście oznacza pew-
ne koszty – choćby na sensory i agre-
gaty do rozmrażania, ale są to kosz-
ty śmieszne w porównaniu z kosztem 
odbudowy sieci. A po drugie musimy 
inwestować, inwestować, inwestować 
– co najmniej ok. 200 mln €/rok w sieci 
przesyłowe i 800 mln €/rok w pozostałe 
– i tak co roku przez co najmniej 20 lat.

W przeciwnym razie nie zbuduje-
my wymaganej mocy źródeł odnawial-
nych, nie wprowadzimy mocy z elek-
trowni atomowych (przy pierwszej za-
inwestować w sieci trzeba 1,25÷1,75 
mld €)2, a co najważniejsze, to po pro-
stu zgaśnie światło!

Jako memento na zakończenie pra-
gnę przypomnieć słowa mojego ulu-
bionego poety Jacka Kaczmarskiego 
z piosenki „Arka Noego”: „Budujcie ar-
kę przed potopem”. http://www.kacz-
marski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfa-
betycznie/kaczmarskiego/a/arka_no-
ego.php o

2)   Ocena prof. Zygmunta Maciejewskiego, Politechnika Radomska, Przewodniczący Grupy Roboczej Sieci SRNPRE.
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Schenck Process oferuje kompletne instalacje podawania  
biomasy, paliw alternatywnych i innych materiałów sypkich.  
W zakresie naszych urządzeń oferujemy specjalistyczne  
rozwiązania do:

» Rozładunku samochodów (stacje dokujące dla naczep z ruchomą podłogą, stacje 
rozładunku z możliwością magazynowania materiału przeznaczone do odbioru go 
z wywrotek i ładowarek)

Magazynowania (Zbiorniki z układami wybierania i agitatorami, układy wybierania 
materiałów z silosów)

Transportu (przenośniki zgrzebłowe Redler, przenośniki kubełkowe, kieszeniowe, taśmowe, 
taśmowo-rurowe)

Dozowania (legalizowane do rozliczeń handlowych wagi taśmowe-dozujące, wagi 
przenośnikowe)

Automatyki i sterowania (własne układy sterowania i tworzenia receptur, oprogramowania 
do obsługi ruchu towarowego)

»
»
»
»

Schenck Process Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 10

01-378 Warszawa

Tel.: +48 (0) 22 / 665 40 11

Fax: +48 (0) 22 / 665 40 27

www.schenckprocess.pl

Ogólnopolska konferencja pt. „Fundusze unijne dla energetyki – czy wykorzystamy szansę?” obradowała 9 i 10 grud-
nia 2009 r. w Warszawie. Spotkanie finansowane było w całości z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Po-
moc Techniczna oraz ze środków Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej – inicjatora i organiza-
tora przedsięwzięcia.

W konferencji uczestniczyło niemal 250 osób z branży energetycznej, reprezentujących sektory: elektroenergetyczny, 
ciepłowniczy, gazowy, paliwowy i związany z odnawialnymi źródłami energii. Obecni byli także przedstawiciele jednostek na-
ukowych i naukowo-badawczych, prowadzących działalność na rzecz unowocześniania i rozwoju sektora energetycznego w 
Polsce, samorządów oraz organizacji branżowych, a także  instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wydatkowanie unij-
nych funduszy: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR), Ministerstwa Gospodarki (MG), Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Instytutu Nafty i Gazu (INiG) oraz Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.

Podczas konferencji omówiono szereg zagadnień dotyczących możliwości współfinansowania przedsięwzięć z zakre-
su energetyki m.in. w ramach Programów Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki 
oraz regionalnych programów operacyjnych. Przedmiotem obrad były także aspekty problemowe, odgrywające dużą ro-
lę w procesie ubiegania się o unijne wsparcie, a dotyczące pomocy publicznej, przepisów dotyczących ochrony środowi-
ska w kontekście przedsięwzięć sektora energetycznego, możliwości kredytowania wkładu własnego beneficjentów fun-
duszy, specyfiki prowadzenia inwestycji energetycznych w świetle wymogów unijnych, czy wreszcie możliwości współpra-
cy przedsiębiorstw energetycznych z samorządami w celu pozyskania funduszy UE na realizację ważnych z punktu wi-
dzenia lokalnych społeczności inwestycji. o

Fundusze unijne dla energetyki 
- czy wykorzystamy szansę?

PTPiREE

r e k l a m a
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Jest Pan jednym z przewodniczą-
cych Społecznej Rady do spraw Na-
rodowego Programu Redukcji Emi-
sji. Podziela Pan opinię, że redukcja 
emisji się opłaca?

To dla mnie zaszczyt znaleźć się 
w tak szacownym gronie. Oczywiście 
wyliczenia opłat wynikające z zakupu 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla 
pokazują, że oszczędność dla kraju jest 
rzeczywiście spora. Rada ma przygo-
tować rozwiązania, które cytując tu za 
prof. Krzysztofem Żmijewskim: „… ma-
ją pomóc zaoszczędzić polskiej gospo-
darce dodatkowych kosztów funkcjo-
nowania …”. 

Jednak redukcja emisji to nie tylko 
sama gospodarka, ale także czystsze 
środowisko, bardziej innowacyjna go-
spodarka, lepsze rozwiązania prawne. 
W tej chwili jest przygotowywana przez 
Radę tzw. „Zielona Księga”, gdzie opi-
sywane są istotne problemy gospodarki 
w kontekście emisji. Zaraz za nią opra-
cowana zostanie „Biała Księga”, gdzie 
już pojawią się konkretne propozycje 
rozwiązań. Muszę przyznać, że tem-
po, które narzuca prof. Żmijewski jest 
wymagające. 

Społeczna Rada nie składa się z 
samych praktyków…

Faktycznie, większość Rady to oso-
by ze świata nauki, ale to dobrze, ponie-
waż rolą tego ciała jest tworzenie roz-
wiązań strategicznych, nowatorskich. 

Myślę jednak, że obecność kilku osób 
z branży pozwoli skonfrontować pomy-
sły z realnymi trudnościami i w efekcie 
przyniesie lepsze rozwiązania. 

Bardzo dobrym pomysłem, o któ-
rym mówił na spotkaniu roboczym Ra-
dy (22 stycznia br.) wicepremier Walde-
mar Pawlak jest to, że dokumenty Ra-
dy będą publikowane na stronie Mini-
sterstwa Gospodarki, co pozwoli jesz-
cze pozyskać opinie dodatkowych eks-
pertów lub ludzi tym obszarem zainte-
resowanych. 

Tematem wielu debat w sektorze 
jest konieczność modernizacji sek-
tora elektroenergetycznego. Głów-
nie mówi się o źródłach, a niewie-
le o sieciach przesyłowych? Z cze-
go to wynika?

To jest bolesna prawda, właściwie 
sieci nie są zauważane. Pomimo, że 
OSD poprzez PTPiREE organizuje licz-
ne konferencje, aktywnie uczestniczy na 
wielu gremiach parlamentarnych, to z 
naszego doświadczenia wynika, że gło-
śno o tym problemie  zaczyna być wte-
dy, gdy dochodzi do zdarzeń o charak-
terze masowym – jak w przypadku awa-
rii szczecińskiej, czy ostatnio u kolegów 
z Enionu. Poza nadzwyczajną nagonką 
medialną na „tych złych energetyków”, 
dopiero wtedy powołuje się sztaby an-
tykryzysowe, zaczynają toczyć się roz-
mowy z administracją samorządową 
i centralną. Bolesną prawdą jest fakt, 

że samo wytwarzanie to dopiero po-
łowa energetyki, ale postawienie źró-
dła pomimo wielu trudności jest nieco 
łatwiejsze, zwłaszcza jeżeli jest reali-
zowane na terenie już istniejącej elek-
trowni lub w strefie przemysłowej. Reali-
zacja inwestycji sieciowych to czasem 
po prostu horror, który wiąże się często  
z koniecznością pokonania trudnych, 
wręcz irracjonalnych barier formalno-
prawnych, czy ekologicznych, nie mó-
wiąc już o niechęci współpracy osób 
fizycznych. Mam nadzieję, że aktywna 
działalność Podkomisji ds. Energetyki 
oraz świetna wręcz praca minister Ło-
bodzińskiej przyspieszy sprawę przygo-
towania tzw. ustawy o korytarzach in-
frastrukturalnych. To zresztą jest ustawa 
ważna nie tylko dla energetyki, ale rów-
nież dla realizacji inwestycji drogowych, 
gazowych, ciepłowniczych. 

Czy finansowanie sieci jest du-
żym problemem?

Oczywiście to ważna kwestia, ale 
nie najważniejsza. Spółki radzą sobie 
z tym problemem. Często rozmawiamy  
i wiem, że  dwa ubiegłe lata to w dystry-
bucji o wiele więcej projektów inwesty-
cyjnych, niż w latach ubiegłych. Rok na-
stępny chociażby w naszej spółce bę-
dzie pod tym względem jeszcze lepszy. 
Niestety efekty nie będą widoczne od 
razu, bo mamy do nadrobienia bardzo 
dużo. Konieczna jest wprost reelektry-
fikacja obszarów wiejskich. 

Rozmowa z Przemysławem Zaleskim, wiceprezesem ds. handlowych ENEA Operator Sp. z o.o.,
 jednocześnie p.o. członka zarządu, wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych

Zmienia się charakter 
sieci dystrybucyjnej
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W jednej z wypowiedzi podkre-
ślał Pan, że obecnie zmienia się 
charakter sieci dystrybucyjnej. Co 
Pan dokładnie miał na myśli?

Sieć dystrybucyjna docelowo nie 
będzie służyć tylko prostemu przesy-
łowi energii elektrycznej, ale również 
przyłączaniu odnawialnych źródeł ener-
gii, czy docelowo ładowaniu baterii sa-
mochodów elektrycznych. Coraz wię-
cej mówi się o tzw. sieciach inteligent-
nych (smart grid) i powiązanym z nim 
inteligentnym opomiarowaniu (smart 
metering). Wymaga to jednak znaczą-
cych inwestycji w automatykę, opro-
gramowanie i w przebudowę sieci ja-
ko takiej. Już obecnie, aby przyłączyć 
odnawialne źródło, musimy jako spółki 
wymieniać linie na większe przekroje.

Uczestniczy Pan - jako członek 
PTPiREE - w projekcie realizowa-
nym przez EURELECTRIC, jeśli cho-
dzi o budowę smart grid. 

Gwoli ścisłości, projekt ten jest re-
alizowany przy udziale EURELETRIC, 
a przygotowany został przez Komi-
sję Europejską. Oprócz omawianych 
przyszłych funkcji sieci przesyłowych 
i dystrybucyjnych, przygotowywane są 
duże projekty badawcze. W ub. r. w li-
stopadzie ruszyła inicjatywa, związa-
na właśnie z  przyszłością samocho-
dów elektrycznych pod nazwą  „Euro-
pean Green Cars Initiative”. W projekt 
ten zaangażowanych jest kilkanaście 
dużych europejskich metropolii (Paryż, 
Madryt, Sztokholm, Berlin), producen-
ci samochodów (Daimler, Renault/Nis-
san, VW, Fiat, Volvo, Seat, BMW, Ford), 
instytuty badawcze, politechniki, firmy 
IT (IBM, Siemens, SAP), duże koncerny 
energetyczne, a nawet porty lotnicze. 

Jak Pan widzi rozwój tzw. smart 
meteringu w Polsce?

W Polsce funkcjonuje obecnie kil-
kanaście instalacji AMR, obsługują-
cych od kilkuset do prawie dwóch ty-
sięcy liczników, ostatnio duże wdroże-
nie (chyba ponad 2000 szt.) - a mó-
wię to z lekką zazdrością - mają bra-
cia z ENERGA Operator i wiem, że w 

strategii mają już potężne plany. My w 
naszej spółce kończymy ostatnie te-
sty pilotażu na 1000 szt. oraz przygo-
towujemy się również na większy wo-
lumen. Głównym hamulcem rozwoju 
jest wysoki koszt wymiany infrastruk-
tury liczników i konieczność poniesie-
nia znacznych nakładów na system i 
budowę kompetencji u pracowników. 
Z analiz wynika, że OSD akurat nie bę-
dą z tego powodu uzyskiwać znaczą-
cych korzyści, więc nakłady te trzeba 
sparametryzować ekonomicznie, zba-
dać ich zasadność techniczną i spo-
wodować, aby URE przeniosło je w ta-
ryfach operatorów. Musimy być więc 
przygotowani, że wymiana technolo-
gii kosztuje.

Inaczej sytuacja wygląda w przy-
padku wdrożenia GIS-a.

Dokładnie, tutaj korzyść jest zarów-
no dla Klienta, jak i dla OSD.

Eksperci twierdzą, że korzyst-
niej byłoby - w przypadku naszego 
kraju - ukierunkować się na lokalne 
źródła energii i tutaj szczególnie za-
dbać o sieć przesyłową i dystrybu-
cyjną. Czy podziela Pan tę opinię?

Muszę przyznać, że z zaintereso-
waniem czytam opinie ekspertów na 
ten temat. Zwłaszcza ostatnio prof. Jan 
Popczyk w „Rynku Energii” przekony-
wał, że źródło kogeneracyjne zasila-

ne z biogazowni, mające dyspozycyj-
ność ponad 8000 godz./rok, jest pod 
względem niezawodności porównywal-
ne z zasilaniem z wiejskiej sieci elek-
troenergetycznej nN. Tylko, że jeszcze 
tych biogazowi nie mamy, a potrzeby 
sieci - jak pokazują awarie – zmusza-
ją, aby nie czekać. My, jako OSD, od-
czuwamy potrzebę ścisłej współpracy 
pomiędzy sieciami przesyłowymi nale-
żącymi do PSE Operator, która koor-
dynuje duże elektrownie z siecią dys-
trybucyjną bilansującą lokalny popyt 
z generacją rozproszoną. Konieczne 
więc jest uzgadnianie planów inwesty-
cyjnych i wspólne planowanie, o czym 
często wspomina Artur Różycki, pre-
zes PTPiREE. 

Słyszeliśmy od pracowników 
pseudonim „energetyczny prezes”. 
To podobno o Panu? 

(Uśmiech) Tak, już o tym słyszałem, 
nie wiem tylko w jakim kontekście. Mo-
że jest to spowodowane tym, że nasz 
Zarząd kipi energią. Wdrażamy spo-
ro pomysłów, a wyniki Spółki mówią  
same za siebie. Generalnie wszyscy 
twierdzą, że udało się nam zbudować 
niezły team i to skutkuje tą pozytyw-
ną energią. A faktycznie u wielu budzi 
podziw fakt, że naprawdę udaje nam 
się rozwiązać sporo trudnych proble-
mów. o

Rozmawiała: Dorota Kubek
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Elektrownia jądrowa 
zlokalizowana pod ziemią

dr inż. Franciszek Świtała, Stowarzyszenie Absolwentów Uczelni Sankt Petersburskich

Rozwój energetyki jądrowej po awarii w Czarnobylu został 
zahamowany szczególnie w Polsce i krajach europejskich. 

Wyczerpujące się jednak zasoby paliw stałych, płynnych i gazowych, 
a także stały wzrost zużycia energii elektrycznej powoduje powrót 
do energetyki jądrowej, w której koszt wytworzenia 1 kWh jest 
jednak najniższy spośród wszystkich elektrowni poza elektrowniami 
wodnymi. Zahamowanie rozwoju energetyki jądrowej spowodowane 
zostało głównie przez ekologów argumentujących niebezpieczeństwo 
eksploatacyjne elektrowni jądrowych. Analizy przeprowadzone 
przez badaczy szwedzkich jednoznacznie wskazują, że nie są 
one niebezpieczniejsze niż elektrownie opalane paliwem stałym. 
Wskaźnikiem tym jest występująca ilość zgonów mieszkańców  
terenów przyległych, jakie występują w okolicy elektrowni na  
1 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej. Wskaźnik ten w pobliżu 
elektrowni jądrowej jest 20-krotnie niższy niż w pobliżu elektrowni 
cieplnej opalanej paliwem stałym. Referat przedstawia istniejące na 
świecie elektrownie i elektrociepłownie w wykonaniu podziemnym. 
Przedstawia wariant realizacji takiej elektrowni w wyrobiskach 
kamieniołomów granitu w okolicach Strzelina na dolnym Śląsku, 
spełniających wszystkie wymagania bezpieczeństwa ekologicznego.
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 � Zużycie energii

Światowe zużycie energii pierwot-
nej wskazuje, że będzie zaostrzać się 
jej niedobór szczególnie w odniesieniu 
do paliw płynnych, których może wy-
starczyć na 33 lata [10] i gazowych,  
których zasoby wyczerpią się po 56 
latach. Emisja gazów cieplarnianych 
z elektrowni spalających paliwa sta-
łe i płynne jest głównym zagrożeniem 
dla środowiska naturalnego, gdyż po-
woduje zmiany temperatury na całym 
świecie, a szczególnie na Antarktydzie 
i w Arktyce.

Dyrektywa zwiększania udziałów do 
15% w 2020 r. ilości energii uzyskiwa-
nych z pierwotnych odnawialnych źró-
deł energii, jakimi są woda, wiatr, słoń-
ce oraz wtórnych odnawialnych źró-
deł energii, których odnawianie nastę-
puje przy udziale człowieka jak bioma-
sa, biogaz, bioestry, śmieci i odpady ko-
munalno-bytowe oraz przemysłowe, 
nie wystarczy do pokrycia zwiększa-
jącego się zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną. 

Większego znaczenia nabiera rola 
energetyki jądrowej, bo od momentu 
uruchomienia pierwszej elektrowni ma 
to bardzo duże znaczenie w zmniejsza-
niu kosztów uzyskiwanej energii elek-
trycznej. Typowy blok elektrowni jądro-
wej pozwala rocznie zmniejszyć emi-
sję CO2 o 7 mln ton, jakie wytwarza 
elektrownia węglowa o tej samej wiel-
kości. Blok elektrowni jądrowej wytwa-
rza rocznie tylko 20 ton przepracowa-
nego paliwa, w większości nadającego 
się do ponownego zagospodarowania 
[12]. Koszty energii elektrycznej, które 
powinny rzutować na rozwój energety-
ki jądrowej również przemawiają na jej 
korzyść w porównaniu do innych elek-
trowni, ponieważ 1 kWh energii elek-
trycznej z elektrowni jądrowej koszto-
wała w 2001 r. - 1,83 c/kWh, węglo-
wej - 2,07 c/kWh, gazowej - 3,52 c/
kWh. Wg danych na 2009 r. koszt wy-
tworzenia w 2007 r.  dla elektrowni ją-
drowej wg [14] wynosi 23,7 euro/MWh, 
elektrowni gazowej - 52,3 euro/MWh, 
elektrowni węglowej - 48,1 euro/MWh.

Rys. 1. Przekrój głównego budynku bloku z reaktorem PWR – 440

A – budynek reaktora, B – pomieszczenia urządzeń kondensacji wod-

nej, C – część środkowa budynku, D – maszynownia: 1 – reaktor, 2 – wytworni-

ca pary, 3 – basen schładzania dla osłabiania aktywności, 4 – zbiornik kwasu bo-

rowego, 5 – szyb pokrywy reaktora, 6 – pomieszczenie do gromadzenia nieskra-

plających się gazów, 7 – stacje redukcyjne i zawory bezpieczeństwa, 8 – turbina,  

9 – skraplacz, 10 – zbiornik wody zasilającej z odgazowywaczem

W Polsce niezbędne jest zbudowa-
nie nowych bloków oraz moderniza-
cja bloków o łącznej mocy 24-28 GW 
[12]. Budowa elektrowni jądrowej jest 
konieczna  jednak ze względu na ogra-
niczenia CO2, dlatego też ponownie 
rozpatrywane są scenariusze budowy 
elektrowni jądrowej w Polsce.

 � Kryteria lokalizacji 
elektrowni jądrowej

Sytuacja niewydolnego górnictwa, 
do którego ciągle dopłacamy oraz wy-
czerpywanie się zasobów węgla, a tak-
że zanieczyszczenie środowiska natu-
ralnego, jak również olbrzymie nakła-
dy na ochronę środowiska w elektrow-
niach węglowych obecnie eksploatowa-
nych, powodują zapytania o uzasadnia-
nie budowy elektrowni jądrowej dla za-
spokojenia wzrastającego zapotrzebo-
wania energii i twardych wymagań UE.

 Specyfika wykorzystywanego pro-
cesu dla uzyskania energii elektrycznej 
w elektrowni jądrowej wymaga bardzo 
dokładnego rozważenia jej lokalizacji, 
nie tylko ze względu na potrzeby syste-
mu elektroenergetycznego, ale również 
ze względu na warunki bezpieczeń-

stwa. Elektrownia jądrowa z reaktora-
mi wodnymi ciśnieniowymi (PWR) wy-
maga rocznie nieznacznej ilości paliwa, 
dlatego jej lokalizacja w dużym stopniu 
jest niezależna od zakładu przygotowu-
jącego paliwo jądrowe. Przy rozważa-
niu jej lokalizacji powinny być spełnio-
ne następujące kryteria:

 � bliskość odbiorców energii elek-
trycznej, jak również cieplnej,

 � odpowiednia ilość wody technolo-
gicznej,

 � zapewnienie strefy ochronnej, 
szczególnie w odniesieniu do du-
żych aglomeracji miejskich,

 � dobre połączenia komunikacyjne,
 � odpowiednia jakość gruntów oraz 

jego warunki własnościowe,
 � uwzględnienie problemów ochro-

ny środowiska naturalnego, krajo-
brazu, 

 � perspektywiczny rozwój terenu.

W rozpatrywanych scenariuszach 
są analizowane elektrownie jądrowe tyl-
ko w wykonaniu naziemnym, co ozna-
czało lokalizację wszystkich budynków 
i układów elektrowni jądrowej na po-
wierzchni ziemi. W elektrowni jądro-
wej głównym i najważniejszym budyn-
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kiem jest budynek reaktora jądrowe-
go, którego kubatura oraz ukształto-
wanie jest uzależnione od zastosowa-
nego typu reaktora i rodzaju obudowy 
bezpieczeństwa.

Podstawowymi celami obudowy 
bezpieczeństwa są:

 � zapobieganie oraz ograniczanie 
uwalniania się substancji promie-
niotwórczych do otoczenia pod-
czas normalnej eksploatacji,

 � przejmowanie obciążeń występu-
jących w wypadku awarii i utraty 
chłodziwa,

 � ochrona obiegu pierwotnego oraz 
układów pomocniczych ważnych 
dla bezpieczeństwa jądrowego 
przed oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych.

W elektrowniach z reaktorami typu 
PWR 440 MW, jako obudowę bezpie-
czeństwa stosuje się ciśnieniowe po-
mieszczenie szczelne przedstawione 
na rys. 1, w którym obudowa gazosz-
czelna zawiera:

 � komorę pętli chłodzenia rozmiesz-
czoną wokół reaktora,

 � szyb pokrywy reaktora, który przy 
przeładunkach paliwa służy jako 
basen przeładowczy,

 � pomieszczenie ruchowe napędów 
głównych pomp obiegowych i za-
worów odcinających,

 � pomieszczenia urządzeń konden-
sacji wodnej służące do obniżenia 
ciśnienia w przypadku dużych prze-
cieków w obiegu pierwotnym chło-
dzenia.

W elektrowniach wyposażonych w 
reaktory PWR o mocy 1000 MW, jako 
obudowę bezpieczeństwa stosuje się 
pełno ciśnieniową obudowę szczelną 
typu containment wykonaną z betonu 
wstępnie sprężonego.

Obudowa ta obejmuje wszystkie 
układy ciśnieniowe i przylegające po-
mieszczenia ruchowe wraz z halą reak-
tora (rys. 2). Obudowa wykonana jest z 
betonu wstępnie sprężonego i stanowi 
cylinder stalowo-betonowy o grubości 
ściany około 1,2 m. W ścianie obudo-
wy wewnątrz betonu znajdują się ka-
nały, w które wprowadzane są cięgna 
stalowe i naprężane po zabetonowaniu 
z siłą 10 000 kN. Wywołane przez cię-
gna naprężenie wstępne betonu przej-
muje obciążenia wytworzone wskutek 
wewnętrznego ciśnienia w obudowie, 
jeżeli wystąpią duże wycieki chłodziwa.

Elektrownie jądrowe zajmują duże 

Rys. 2. Przekrój głównego budynku bloku z reaktorem PWR – 1000 

A – budynek reaktora (containment), B – budynek maszynowni: 1 – reaktor, 2 – stabi-

lizator ciśnienia, 3 – obudowa bezpieczeństwa (containment), 4 – turbina (ustawienie po-

przeczne), 5 – skraplacz (boczne ustawienie), 6 – generator, 7 – transformator blokowy

powierzchnie terenu, ale ich lokaliza-
cja może być zrealizowana również ja-
ko obiekty podziemne.

 � Elektrownie jądrowe w 
wykonaniu podziemnym 
na świecie

Analizując możliwe lokalizacje elek-
trowni jądrowych na początku lat 60. 
uwzględniono również wariant budowy 
i eksploatacji tych obiektów pod ziemią, 
jako rozwiązania alternatywnego dla lo-
kalizacji naziemnych. Lokalizacja elek-
trowni jądrowych pod ziemią pozwala 
zwiększyć bezpieczeństwo jej pracy, 
a w efekcie znacznie przybliżyć ją do 
odbiorców nie tylko energii elektrycz-
nej, ale również do odbiorców energii 
cieplnej. Pod powierzchnią ziemi może 
być zlokalizowana cała elektrownia ją-
drowa lub tylko jej reaktor. Maszynow-
nia i pozostałe pomieszczenia mogą 
znajdować się na powierzchni ziemi. 
Część podziemna elektrowni jądrowej 
może być umieszczona w:

 � starych wyrobiskach,
 � wyrobiskach kopalni odkrywko-

wych,
 � wykopach,

następnie przykryta odpowiednią war-
stwą ziemi, w zależności od warunków 
geologicznych w analizowanym rejonie, 
a także od zaawansowania technolo-
gicznego samej elektrowni.

 � Elektrownia Halden

Pierwszą elektrownią jądrową, zlo-
kalizowaną pod ziemią, jest elektrownia 
Halden, w Norwegii, która uruchomiona 
została w 1962 r. Zastosowano w niej 
eksperymentalny reaktor ciężkowodny 
o mocy cieplnej 20 MW. Komora pod-
ziemna o wymiarach 30x10x26 m jest 
wykuta w masywie skalnym o grubo-
ści 30-60 m. Ściany komory reaktora 
wyłożone są betonem zbrojonym stalą, 
a reaktor umieszczony w szybie znaj-
dującym się w hali głównej. Dostęp do 
hali głównej jest możliwy poprzez tunel 
o długości 60 m, wyposażony w dwie 
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Rys. 3. Schemat cieplny podziemnej EJ Agest

A - hala reaktora, B – maszynownia, C – szczytowo-rezerwowa elektrownia opalana 

mazutem, D - użytkownicy ciepła: 1 – reaktor, 2 – wytwornica pary, 3 – turbina, 4, 5 – skra-

placze, 6 – chłodnia kominowa

pary hermetycznych drzwi wytrzymu-
jących nadciśnienie 3 kG/cm2. W ha-
li głównej znajdują się urządzenia zra-
szające wodą ściany i podłogę w przy-
padku pojawienia się wycieków z obie-
gu technologicznego. W stronę sufitu 
komory skierowywana jest para. Dys-
pozytornia elektrowni zlokalizowana jest 
na powierzchni ziemi, a w odległości  
1 km od elektrowni znajduje się osiedle, 
w którym mieszka 5 000 osób.

 � Elektrociepłownia Agest

W 1963 r. w Szwecji, 17 km od 
Sztokholmu, również zbudowano eks-
perymentalną podziemną elektrocie-
płownię Agest (rys. 3), wyposażoną w 
reaktor ciężkowodny wrzący, o mocy 
cieplnej 65 MW, elektrycznej 10 MW, 
wykorzystujący uran naturalny. Pierw-
szy obieg reaktora jest obiegiem radio-
aktywnym, gdzie moderatorem i no-
śnikiem ciepła jest ciężka woda (D2O) 
cyrkulująca pod ciśnieniem. W drugim 
obiegu natomiast jest para napędza-
jąca turbinę o mocy 10 MW. Po wyko-
rzystaniu pary przez turbinę jest ona 
kierowana do wymiennika w trzecim 
obiegu, z którego ciepło jest dostar-
czane do miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Reaktor wraz z pierwszym obiegiem, 
dla zapewnienia bezpieczeństwa, zlo-
kalizowany jest w podziemnym wyro-
bisku o objętości 24 000 m3 i wymia-
rach 53,5x16,5x40 m w skale granito-
wej. Grubość ścian komory reaktora 
wynosi 20 m oraz od wewnątrz pokry-
te są one stalowymi blachami zapew-
niającymi doskonałą szczelność. Nad 
stropem komory jest warstwa skał gru-
bości 15 m, a wejście do komory jest 
tunelem ze śluzami powietrznymi.

 � Elektrownia Siena-
Chooz

Również we Francji, potentacie je-
żeli chodzi o udział energetyki jądro-
wej w mocy zainstalowanej systemu 
elektroenergetycznego, w Ardenach, 
zbudowano podziemną elektrownię 
jądrową Siena-Chooz. Elektrownia ta 

Rys. 4. Podziemna EJ Siena-Chooz

1 – podziemna hala reaktora, 2 - podziemne pomieszczenia pomocniczych urządzeń 

reaktora, 3 - naziemna maszynownia, 4 – naziemny budynek urządzeń pomocniczych
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wyposażona w reaktor (PWR) o mo-
cy elektrycznej 275 MW zlokalizowa-
na jest w dwóch podziemnych ko-
morach. Komora reaktora jest o wy-
miarach 18,5x41x42,5 m, natomiast 
komora urządzeń pomocniczych - 
15x48,8x41,9 m. Ściany obydwu ko-
mór wyłożone są również betonem i 
blachą stalową, natomiast turbogene-
ratory znajdują się w hali maszyn na 
powierzchni ziemi.

 � Elektrownia w Lucernie

Również w Szwajcarii, w Lucer-
nie, uruchomiono eksperymentalną 
podziemną elektrownię jądrową. Elek-
trownia uruchomiona w 1968 r., o mo-
cy cieplnej 30 MW, a elektrycznej - 8,5 
MW, wyposażona była w reaktor chło-
dzony gazem. Reaktor zlokalizowany 
został w podziemnej komorze na koń-
cu poziomego tunelu (rys. 5) Eksploato-
wana była do 1969 r., kiedy uszkodze-
niu uległ rurociąg główny dostarczają-
cy parę pod wysokim ciśnieniem, co w 
następstwie spowodowało uszkodze-
nie części aktywnej reaktora. Przerwa-
no jej eksploatację i zabezpieczono te-
ren przed skażeniem.

 � Pierwsze doświadczenia

Pierwszy okres eksploatacji do-
świadczalnych elektrowni podziemnych 
potwierdza celowość realizacji takiej 
koncepcji, ale dotychczas nie stworzy-
ły one podstaw do realizacji komplek-
sowej teorii budowania podziemnych 
elektrowni z reaktorami jądrowymi. Dal-
sze badania w tym zakresie realizowa-
ne były w dwu kierunkach:

 � umieszczanie elektrowni jądrowej 
w specjalnie do tego celu wykona-
nym wykopie,

 � umieszczenie elektrowni w wyrobi-
skach skalnych.

Do analiz przyjęty został wariant 
elektrowni wyposażonej w reaktor  
typu PWR o mocy elektrycznej 1300 MW  
i następujących opcjach:

Rys. 5. Podziemna EJ w Lucernie

1 – budynek socjalny, 2 - wejście, 3 – śluza, 4 – hala reaktora, 5 – generator, 6 – tur-

bina, 7 – skraplacz, 8 – wymiennik ciepła, 9 – reaktor, 10 – blok kierowania prętami regu-

lacyjnymi, 11 – komin wentylacyjny, 12 - zbiornik wody, 13 – pomieszczenia urządzeń po-

mocniczych, 14 – suwnica

Rys. 6. Podziemna EJ o mocy 1300 MW przy pełnym zagłębieniu budynku reaktora 

1 – budynek reaktora,  2 - maszynownia,  3 – sztolnia wejściowa,  4 – drzwi herme-

tyczne, 5 – śluza wejściowa do pomieszczeń reaktora, 6 – hydroizolacja, 7 – ściana be-

tonowa, 8 – szyb odwadniający, 9 – piasek i żwir, 10 – glina, 11 – piasek, 12 – nadsypka
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 � pełnego zagłębienia hali reaktora 
(rys. 6),

 � częściowego zagłębienia hali reak-
tora (rys. 7).

Pozostałe wyposażenie technolo-
giczne jak maszynownia, transforma-
tory, stacje pomp zlokalizowane zosta-
ły na powierzchni ziemi.

Dążąc w kierunku maksymalnego 
i bezpiecznego skonstruowania i loka-
lizacji podziemnej elektrowni jądrowej, 
w której może zdarzyć się nawet naj-
bardziej prawdopodobna awaria, czyli 
rozerwanie korpusu reaktora i nie spo-
woduje wycieku substancji radioaktyw-
nych, uwzględniono otoczenie korpu-
su reaktora sferycznym zbiornikiem wy-
konanym z żelazobetonu zawierającym 
wodę z dodatkiem boru. Przestrzeń po-
między ścianą wykopu, a sferycznym 
zbiornikiem wypełnia węgiel aktywo-
wany wraz z suchym cementem, któ-
rych funkcjami jest zatrzymanie radio-
aktywnych gazów i substancji ciekłych.

Dostęp do niższych części reak-
tora z powierzchni możliwy jest dzię-
ki windom zaopatrzonym w klapy bez-
pieczeństwa, które zamykają się w cza-
sie 40 ms.

Drugim kierunkiem jest lokalizacja 
elektrowni w wyrobiskach skalnych na 
dużej głębokości, gdzie rozpatrywany 
był wariant elektrowni jądrowej o mocy 
2000 MW, wyposażonej w 2 reaktory 
PWR o mocy 1000 MW każdy. Elemen-
ty układu technologicznego umieszczo-
ne zostały na powierzchni ziemi, nato-
miast turbiny na głębokości 46 m, sam 
reaktor z częścią radioaktywną znajdu-
je się na głębokości 137 m. Dla zreali-
zowania tej koncepcji konieczne jest 
dysponowanie dla lokalizacji reaktorów 
wyrobiskiem o kubaturze 230 000 m3, 
a dla hali turbogeneratorów 770 000 
m3, szyby komunikacyjne i sztolnie to 
jeszcze 38 000 m3 wyrobisk. Grubość 
skał otaczających komorę, w której zlo-
kalizowane zostałyby reaktory to 24 m, 
po uprzednim również wybetonowa-
niu powierzchni skały oraz realizacją 
odpowiedniej osłony żelazobetonowej  
w odniesieniu do śluzy komunikacyjnej.

Rys. 7. Podziemna EJ o częściowym zagłębieniu budynku reaktora

Rys. 8. Usytuowanie hali reaktora proponowanej podziemnej EJ

 

1 – budynek reaktora, 2 – sztolnia wejściowa, 3 – drzwi hermetyczne, 4 - śluza wejścio-

wa do hali reaktora, 5 – wybetonowana ściana granitowa, 6 – nasyp ziemny

 � Podziemna elektrownia 
jądrowa w Polsce

Po przedstawianiu tych koncepcji 
należy zadać pytanie: czy jest to możli-
we do realizacji w warunkach polskich? 
Czy korzystniejsza byłaby tylko realiza-
cja elektrowni w wykonaniu naziemnym 
i powielenie rozwiązań stosowanych w 
innych krajach? 

Otóż w Polsce istnieją doskonałe 
warunki dla lokalizacji podziemnej ta-
kich obiektów nie uwzględniając oczy-
wiście lokalizacji tych obiektów w za-
mykanych obecnie kopalniach węgla 
kamiennego. W Polsce są wyrobiska 
odkrywkowych kopalni węgla brunatne-
go, siarki oraz kamieniołomów. Bardzo 
dobrym miejscem na lokalizację pod-
ziemnej elektrowni są wyrobiska grani-

tu znajdujące się w okolicach Strzelina. 
Tutaj znajduje się największe w Polsce 
wyrobisko kamieniołomu granitu o sze-
rokości 600 m, długości 1 100 m i głę-
bokości 120 m [4]. W jego sąsiedz-
twie jest  również wiele innych wyro-
bisk o mniejszych gabarytach i głębo-
kościach, od 20 do 60 m. Bardzo ko-
rzystnym czynnikiem jest materiał, jaki 
stanowią ściany, czyli masywna zwię-
zła i nieprzepuszczalna skała. Zbiorni-
kiem wody technologicznej z powodze-
niem może zostać wyrobisko zawiera-
jące 79,2 mln m3 wody, dla odbioru cie-
pła ze skraplaczy turbin. Pośredni obieg 
chłodzący w tym typie elektrowni jądro-
wej jest obiegiem zamkniętym, służą-
cym do odebrania ciepła od urządzeń 
obiegów: pierwotnego, wtórnego, silni-
ków, generatorów i obiegów pomocni-
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czych. Jeżeli analizowana elektrownia 
jądrowa wyposażona by była w reak-
tory PWR lub podobne o mocy około 
440 MW, a więc takie których spraw-
ność dochodzi do 36%. W przyjętym 
wariancie przy założeniu podwyższe-
nia temperatury o 10oC całkowity wy-
magany przepływ wody chłodzącej wy-
niesie około 2010 m3/h.

Ponieważ istnieje niebezpieczeń-
stwo przenikania produktów promie-
niowania z elektrowni jądrowej do oto-
czenia drogą wodną, dlatego też ciśnie-
nie wody technologicznej powinno być 
wyższe od ciśnienia wody w obiegu po-
średnim. Lokalizując umieszczenie ha-
li reaktora w wyrobisku należy jednak 
umieścić je na głębokości co najmniej 
60 m. Pozwoli to na wkomponowanie 
elektrowni w krajobraz oraz ograniczy 
ilość materiału koniecznego do przykry-
cia pomieszczeń hali reaktora (rys. 8). 

Minimalna grubość nasypu nie po-
winna być mniejsza od 13 m [8], a jako 
materiał do wykonania nadsypu moż-
na wykorzystać zwietrzelinę granitową 
i ziemię usuniętą z wyrobiska. Nad bu-
dynkiem dodatkowo można umieścić 
płytę żelbetonową, która w połącze-
niu z warstwą ziemi w bardzo dużym 
stopniu osłabia uderzenia powstałe w 
wyniku upadku samolotu lub pocisku. 
Podstawowym przeznaczeniem nasy-
pu ziemnego jest jednak ochrona oto-
czenia elektrowni przed skutkami jej 
awarii połączonej z emisją substancji 
radioaktywnych do otoczenia. 

Jeżeli natomiast podziemna elek-
trownia jądrowa wyposażona będzie 
w reaktory PWR o mocy 1300 MW, 
gabaryty hali reaktora pod ziemią po-
winny wynosić 75x100x66 m, a hala w 
której znajdować się będą turbiny na 
powierzchni ziemi lub pod nią, będzie 
mieć wymiary 60x220x45 m. Nastaw-
nia, pomieszczenia socjalne oraz po-
mocnicze i administracyjne mogą być 
zlokalizowane na powierzchni ziemi.

Eksploatacja podziemnej elektrowni 
wymaga odprowadzania dużych ilości 
ciepła z pomieszczeń eksploatacyjnych: 
hali reaktora, maszyn, wytwornic pary, 
pomp cyrkulacyjnych, celem zapew-

nienia odpowiednich warunków pracy, 
Pierwszym  rozwiązaniem jest od-

prowadzanie ciepła za pomocą krotno-
ści wymian powietrza. Konieczne jest 
jednak zrealizowanie szybów wentyla-
cyjnych o bardzo dużych przekrojach, 
nawet do 70 m2, o wydatkach 2-6x106 

m3/h. Drugą metodą jest odprowadze-
nie ciepła za pomocą systemu chłodzo-
nego wodą, czyli  zastosowanie sorb-
cyjnych pomp ciepła  instalacjami wody 
lodowej przy minimalnej krotności wy-
mian powietrza systemem wentylacji.

Typowy blok 
elektrowni 
jądrowej pozwala 
rocznie zmniejszyć 
emisję CO2 
o 7 mln ton, 
jakie wytwarza 
elektrownia 
węglowa o tej 
samej wielkości

Przy analizie kosztów dodatkowych, 
przy realizacji elektrowni jądrowej w wy-

konaniu podziemnym, obliczono, że ta-
ka lokalizacja powoduje wzrost nakła-
dów inwestycyjnych o około 20% [8].

Należy jeszcze poruszyć problem 
bardzo ważny, a dotyczący mniejsze-
go zagrożenia zdrowia ludzi od funk-
cjonowania elektrowni jądrowych [6]. 
Wyprodukowanie ilości energii elek-
trycznej rocznie przez elektrownię ją-
drową, powoduje 200 razy mniejszą 
ilość zgonów ludności, aniżeli wypro-
dukowanie tej samej ilości energii w 
elektrowni cieplnej węglowej. Nakła-
dy na ochronę zdrowia mieszkańców 
również są niewspółmiernie wyższe na 
terenach z energetyką opartą na wę-
glu niż z energetyką jądrową (rys .10). 
Czynnikiem jaki jeszcze powinien wpły-
wać na rozwój energetyki jądrowej są 
średnie szkody dla zdrowia i tylko w od-
niesieniu do liczby zgonów, która zgod-
nie z [2] jest jak na rys. 9.

Porównując tylko planowaną do za-
mknięcia w Niemczech elektrownię ją-
drową Barsebaeck,  która może spo-
wodować przy normalnej eksploata-
cji 2-10 zgonów rocznie, to zastępcza 
elektrownia opalana węglem spowodu-
je zgony 200 osób rocznie przy zasto-
sowaniu metody ocen ExternE.

Rys. 9. Nakłady na ochronę zdrowia w otoczeniu poszczególnych rodzajów  
elektrowni, przeliczonych na wielkości finansowe w odniesieniu do 1 kWh

Rys. 10. Liczba zgonów w otoczeniu elektrowni na jednostkę wyprodukowanej energii
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 � Wnioski

Lokalizacja elektrowni jądrowej pod ziemią ma wiele 
zalet, takich jak:

 � zmniejszenie objętości prac betonowych,
 � zmniejszenie terenów przejmowanych z użytkowania 

rolnego,
 � ochrona środowiska,
 � dobra izolacja od wód gruntowych i niezależność od 

warunków pogodowych,
 � zmniejszenie rozmiarów remontów bieżących i wydat-

ków eksploatacyjnych.

Lokalizacja taka ma również wady:
 � wydłużenie terminu realizacji,
 � zwiększenie wymagań w stosunku do personelu bu-

dowlanego i eksploatacyjnego.
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 � FUNDAMENTY POD 
NOWY TYP ROZWOJU 
ENERGETYKI

Konferencja Klimatyczna ONZ, 
która odbyła się w grudniu 2008 roku  
w Poznaniu1 uwypukliła bardzo mocno 
spór o rzeczywisty wpływ CO2 na efekt 
cieplarniany. Konstruktywny wniosek, 
z punktu widzenia bezpieczeństwa 
energetycznego, jest taki, że efekt cie-
plarniany, jest czy go nie ma, napę-
dza innowacje w energetyce. Te zaś 
są dobre same w sobie (w perspek-
tywie etyki użyteczności). Postawie-
nie na innowacyjność w energetyce  
w istniejących uwarunkowaniach (kry-
zys gospodarczy, wymagania dotyczą-
ce ochrony środowiska) oznacza po-
trzebę zmiany doktryny bezpieczeń-
stwa energetycznego. 

Z punktu widzenia 
zużycia energii na 
mieszkańca świat 
dzieli się na razie 
na kraje OECD 
(zamieszkiwane 
przez 1,2 mld 
ludzi) i Rosję, czyli 
kraje o wysokim 
zużyciu na 
mieszkańca oraz 
resztę

Dotychczasowy system bezpie-
czeństwa, ufundowany na imporcie 
przez rozwinięty świat (demokratycz-
ny) ropy naftowej i gazu ziemnego  
z krajów niedemokratycznych oraz na 
wielkoskalowych technologiach węglo-
wych stanowiących jedno z najwięk-
szych antropogenicznych źródeł emisji 
CO2, musi być zastąpiony innym syste-
mem. W tym nowym systemie podsta-
wą będą lokalne zasoby energetyczne 
odnawialne (w Polsce głównie zasoby 
rolnictwa energetycznego) i innowacyj-
ne technologie służące wykorzystaniu 

lokalnych zasobów oraz umożliwiają-
ce intensyfikację wykorzystania istnie-
jących w energetyce systemów tech-
nicznych (w szczególności sieci elek-
troenergetycznych). Taki kierunek jest 
bardzo prawdopodobny, bo jest w in-
teresie USA, które są (potencjalnie) li-
derem w innowacyjnej energetyce. Tyl-
ko na tej ścieżce Stany Zjednoczone 
mogą bronić swojej pozycji, zagrożo-
nej przez Chiny i Indie, a jednocześnie 
podciąć finansowanie terroryzmu i nie-
demokratycznego świata. 

 o Ludność i zużycie energii 
pierwotnej 
Globalizacja będzie powodować, 

w tendencji, wyrównywanie aspira-
cji, w tym potrzeb energetycznych, 
wszystkich ludzi, których obecnie jest 
6,7 mld (w 2030 roku będzie około  
8 mld). Trwający kryzys finansowo-go-
spodarczy otwarł już drogę do zmiany 
globalnego układu sił. Oprócz USA, UE, 
Japonii i Rosji (z liczbą ludności 310, 
490, 130 i 140 mln, odpowiednio) do 
gry wchodzą Chiny, Indie, Indonezja  
i Brazylia (z obecną liczbą ludności 1,4, 
1,2, 0,24, 0,20 mld, odpowiednio). 

Z punktu widzenia zużycia ener-
gii na mieszkańca świat dzieli się na 
razie na kraje OECD (zamieszkiwane 
przez 1,2 mld ludzi) i Rosję, czyli kraje 
o wysokim zużyciu na mieszkańca oraz 
resztę. Załóżmy optymistycznie, że dal-
szy rozwój krajów OECD i Rosji, kon-
sumujących rocznie około 50% ener-
gii pierwotnej, będzie się w przyszłości 
odbywał bez wzrostu zużycia jednost-
kowego (również bez wzrostu ludno-
ści, a to jest praktycznie pewne). Za-
łóżmy dalej, że dotychczasowy model 
rozwoju energetyki, charakterystyczny 
dla OECD, będzie rozszerzany na no-
wą wielką czwórkę. Wówczas upraw-
nione byłoby bardzo grube założenie, 
że do 2030 roku pozostała ludność 
zbliży się, głównie za przyczyną nowej 
czwórki, do połowy jednostkowego zu-
życia energii na mieszkańca w OECD. 
To oznaczałoby światowe zużycie ener-
gii pierwotnej w 2030 roku wynoszące 

około 25 mld toe. 
Taki scenariusz, chociaż zakłada 

on bardzo silne autoograniczenie w za-
kresie zużycia energii pierwotnej przez 
kraje OECD i Rosję, jest oczywiście 
całkowicie nierealny i nierozsądny. Ale  
z drugiej strony, nie jest możliwe ogra-
niczenie dostępu do energii społeczeń-
stwom nowej czwórki, które są coraz 
bardziej świadome swojego rzeczywi-
stego, znacznie większego od nominal-
nego, wkładu w globalny produkt brut-
to. Ponadto, są już zdolne do włączenia 
się w globalną rewolucję technologicz-
ną w energetyce, na podobnej zasadzie 
jak Japonia włączyła się w czwartą falę 
innowacyjności (zwłaszcza w obszarze 
technologii elektronicznych). 

 o Synteza bezpieczeństwa 
energetycznego, 
ekologicznego  
i żywnościowego:  
od globalnych rozwiązań  
do lokalnych działań 
Roczną światową emisję CO2 po-

chodzącą ze spalania paliw kopalnych 
(wynoszącą 27 mld ton) warto porów-
nać z emisją „naturalną”, pochodzącą z 
rozpadu biomasy (leśnej, roślinnej), wy-
noszącą około 220 mld ton. Ta ostat-
nia jest emisją stanowiącą część obie-
gu „zamkniętego” (w obiegu tym emi-
sja w procesach rozpadu i pochłanianie 
w procesach fotosyntezy bilansują się 
i dlatego zakładamy, że nie powoduje 
on zmian klimatycznych). „Idąc” w od-
wrotną stronę można oszacować, wy-
korzystując bilans węgla, energię pier-
wotną w biomasie podlegającej rozpa-
dowi. Globalnie (bilansowo) wynosi ona 
około 40 Gtoe, tzn. prawie 3,5 krotnie 
więcej od obecnego zużycia, rys. 1. 
Oczywiście, globalne bilansowe osza-
cowanie jest ciekawe poznawczo, jed-
nak mało przydatne praktycznie.  

Z praktycznego punktu widzenia 
płodna może być natomiast koncep-
cja ukierunkowana na wykorzystanie lo-
kalnych zasobów związanych z energią 
słoneczną. Jest to koncepcja polega-
jąca na potraktowaniu ogniwa fotowol-

”

1)   Autor zakończył pracę nad redakcją artykułu w sierpniu 2009 roku.
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i kolektora słonecznego (źródła ciepła) 
oraz biomasy (łącznie z kogeneracją) ja-
ko konkurujących ze sobą „przetworni-
ków” (fizycznych i biologicznotechnicz-
nych) energii słonecznej. Otóż, jednost-
kową roczną energię słoneczną, cha-
rakterystyczną na przykład dla Polski, 
można szacować na około 10 GWh/
ha. Z kolei osiągalna w procesie zga-
zowania, z wykorzystaniem fermentacji 
biologicznej, produkcja energii pierwot-
nej z roślin energetycznych (np. z ku-
kurydzy, buraka energetycznego) wy-
nosi tylko 80 MWh/ha, czyli jest jesz-
cze ponad 100 razy mniejsza, ale ma 
bardzo wielki potencjał wzrostowy (w 

kontekście technologii GMO2, i gene-
ralnie zjawiska fotosyntezy, przebiega-
jącej według równania: 6CO2 + 6H2O 
+ energia świetlna ( C6H12O6 + 6O2). 

Dalej: efektywność wykorzystania 
energii słonecznej za pomocą komer-
cyjnych ogniw fotowoltaicznych wyno-
si około 10% (osiągalna obecnie efek-
tywność technologiczna wynosi już pra-
wie 20%, a najnowsze doniesienia lite-
raturowe mówią nawet o 35%). W przy-
padku kolektorów słonecznych jest to 
nawet 80%. Sprawność energetyczna 
wykorzystania biometanu w produkcji 
skojarzonej (energii elektrycznej i cie-
pła) jest znacznie wyższa i wynosi 85% 
(35% + 50%). Oczywiście, to zmniejsza 

przewagę bilansową przetworników fi-
zycznych nad biologicznotechnicznymi 
na rynku energii końcowej, ale jej nie 
równoważy. Wybór kierunku rozwoju 
rozproszonej energetyki odnawialnej, 
związany z wykorzystaniem (bezpo-
średnim i pośrednim) energii słonecz-
nej, powinien zależeć za każdym ra-
zem od lokalnych zasobów, którymi w 
jednym przypadku są zasoby rolnicze 
(także zasoby leśne), a w innym silne 
promieniowanie słoneczne. 

Rolnictwo jako przykład zasobów 
pod zrównoważony rozwój lokalny w 
Polsce. Produkcję roślin energetycz-
nych i technologie ich konwersji na pa-
liwa i energię końcową, a przy tym uty-

2) Znamienne pod tym względem jest to, że w połowie 2009 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywnościowego (EFSA) wydał pozytywną opinię na temat upraw GMO. Rów-
nież to, że w okresie 2003-2008 powierzchnia upraw GMO (głównie soi, bawełny, kukurydzy, rzepaku, a ostatnio ryżu i buraków cukrowych) wzrosła na świecie ponad dwukrotnie, do 
125 mln ha (w tym w USA do 62,5 mln ha).

3) Ponieważ na żywność przypada obecnie zaledwie 1% przyrostu biomasy w całym bilansie biomasowym na ziemi, to uprawniona jest hipoteza, że rolnictwo energetyczne nie naru-
sza bezpieczeństwa żywnościowego. (Przy tym wiadomo, że jeszcze nie wyczerpie się potencjał bezpiecznego rozwoju rolnictwa energetycznego, a już pojawią się lasy energetycz-
ne, otwierające nową perspektywę dla paliw biomasowych drugiej generacji).

Tab. 1. Oszacowanie (na 2020 rok) potencjału rolnictwa energetycznego Polski w aspekcie całego rynku paliw i energii

Wielkość 2008 2020

Ludność, mln 38 36,5

Powierzchnia, tys. km2 314

Użytki rolne, mln ha 18,6 17,9

Roczne zapotrzebowanie na żywność (na zboże), mln ton 26 26

Wydajność zbóż, ton/ha 3,5 7,01

Użytki rolne niezbędne do pokrycia potrzeb żywnościowych , mln ha 7,4 3,7

Dostępne zasoby rolnictwa energetycznego , mln ha 11,2 14,2

Wykorzystane zasoby gruntów rolnych do produkcji biopaliw (paliw pierwszej generacji), mln ha 0,22 -

Obliczeniowa wydajność energetyczna gruntów rolnych (produkcja paliw drugiej generacji), pp3, MW/ha 504 >804

Zredukowana wydajność energetyczna gruntów rolnych (produkcja paliw drugiej generacji), pp MW/ha 40 >60

Potencjał rolnictwa energetycznego, pp, TWh/rok 450 >850

Osiągalna energia końcowa możliwa do pozyskania z rolnictwa energetycznego, TWh/rok 360 >720

Zapotrzebowanie na energię końcową, TWh 480 640

Zapotrzebowanie energii końcowej z rolnictwa energetycznego do pokrycia polskiego celu z Pakietu 3x20, TWh - 65
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lizację odpadów biodegradowalnych w 
rolnictwie i przetwórstwie rolnospożyw-
czym, należy uznać za jeden z najbar-
dziej obiecujących, nie tylko w Polsce, 
kierunków zrównoważonego rozwoju lo-
kalnego, syntetyzującego bezpieczeń-
stwo energetyczne, ekologiczne i żyw-
nościowe. Jest to kierunek, który zamie-
nia branżowe wykorzystanie efektu skali 
w energetyce oraz produkcji wielkoto-
warowej (przemysłowej) w rolnictwie, w 
jednym i drugim przypadku powiązane 
z wielkoskalowym przesyłem/transpor-
tem (z globalnymi rynkami: energetycz-
nym i żywnościowym), na wykorzysta-
nie zasobów lokalnych, możliwe dzię-
ki uniwersalizacji/integracji technologii 
i konwergencji rynków. 

Ilościowe oszacowania potencjału 
rolnictwa energetycznego są na razie 
niestabilne, i długo jeszcze takie pozo-
staną. Przyjmując radykalne założenia 
wychodzi się w przypadku Polski na 
oszacowanie, które można by nazwać 
„oszacowaniem w tendencji”, tabela 1. 
Oszacowanie to, dokonane przez pry-
zmat technologii paliw biomasowych 
drugiej generacji, dotyczy obecnego 
potencjału polskiego rolnictwa ener-
getycznego oraz potencjału po zmia-
nie fundamentalnych uwarunkowań w 
2020 roku. Tymi uwarunkowaniami są: 
liczba ludności, powierzchnia użytków 
rolnych i przede wszystkim – „naturalny” 
postęp hodowlany w rolnictwie. 

Wyniki mają charakter szokowy 
i powinny się stać pilnie przedmio-
tem licznych specjalistycznych ana-
liz weryfikujących, zwłaszcza, że nie 
uwzględniają licznych ograniczeń, ale 
także i szans. (Jednym z najważniej-
szych ograniczeń, które nie zosta-
ły uwzględnione, jest Program Natu-
ra 2000. Jedną z najważniejszych nie-
uwzględnionych szans są technologie 
GMO.) Oczywiście, program radykalne-
go wykorzystania rolnictwa energetycz-
nego ma wagę ogólnospołeczną. Dla-
tego powinien on pilnie stać się także 
przedmiotem publicznej debaty o ma-
sowym zasięgu. 

Zwłaszcza, że konwergencja ener-
getyki i rolnictwa ma coraz większą siłę. 

Na świecie i w Polsce może ona pobu-
dzić do rozwoju obszary (społeczności) 
w dużym stopniu pozbawione udziału 
w dotychczasowym rozwoju cywiliza-
cyjnym3. Na przykład polski rynek bio-
gazowni energetycznoutylizacyjnych (o 
mocach 0,5, 1,0, 1,5 MWel), które sko-
kowo przyspieszą postęp w uprawach 
rolnych oraz zapewnią bezpieczeństwo 
ekologiczne wielkotowarowych gospo-
darstw hodowlanych, czyli zwiększą 
bezpieczeństwo żywnościowe kraju, 
a także bezpieczeństwo energetyczne 
gmin wiejskich, można oszacować na 
około 3 tys. instalacji. Rynek mikrobio-
gazowni utylizacyjnych (o mocach 10, 
25, 50 kWel), które zapewnią bezpie-
czeństwo ekologiczne i energetyczne 
produkcyjnych gospodarstw rolnych, 
na około 100 tys. instalacji. 

Uwagi do tabeli 1: 
1. Przyjęto, że przeciętna wydajność 

zbóż w Polsce w 2020 roku będzie 
równa obecnej przeciętnej wydajno-
ści zbóż w takich krajach jak Fran-
cja, Holandia, Irlandia, Niemcy.

2. Do oszacowania wykorzystanych 
zasobów gruntów przyjęto rzepak 
będący przedmiotem eksportu oraz 
zakontraktowany w kraju na cele 
energetyczne. 

3. pp - paliwo pierwotne. 
4. Obliczeniowa wydajność ener-

getyczna gruntów rolnych zosta-
ła przyjęta bardzo zachowawczo. 
Jest to wydajność kukurydzy upra-
wianej w Polsce, bez modyfikacji 
genetycznej (w przypadku kuku-
rydzy GMO wydajność rośnie do 
150 MWh/ha, dane z Republiki 
Czeskiej). W przypadku buraków 
energetycznych (półcukrowych/pa-
stewnych), uprawianych również 
bez modyfikacji genetycznej, wy-
dajność wynosi już obecnie (2009) 
nie 50, a 80 MWh/ha (trzeba pod-
kreślić dodatkowo, że w przypad-
ku buraków tradycja/kultura upra-
wy jest w Polsce wyższa niż kuku-
rydzy, ponadto energetyczne wy-
korzystanie buraków jest sposo-
bem na kłopoty związane z unijny-

mi ograniczeniami limitu produkcji 
polskiego cukru w ramach Wspól-
nej Polityki Rolnej). 

 o Inne fundamenty 
Jest wiele dalszych czynników 

(oprócz potrzeby równoważenia bez-
pieczeństwa żywnościowego, energe-
tycznego i ekologicznego oraz potrzeby 
włączenia w nurt cywilizacyjny wielkich 
nowych obszarów), które mają charak-
ter fundamentów pod nowy typ rozwo-
ju energetyki. 

Wykorzystanie nakładów inwesty-
cyjnych w energetyce do rozwiązania 
problemów, które ma współczesny 
świat. Energetyka w całej dotychcza-
sowej historii realizowała misję dosta-
wy paliw/energii dla gospodarki. Dopó-
ki zapotrzebowanie na paliwa/energię 
rosło szybciej od gospodarki taki mo-
del funkcjonowania energetyki był spo-
łecznie akceptowany. Kiedy jednak sy-
tuacja odwróciła się, korporacyjna ener-
getyka zaczyna popadać w coraz więk-
sze własne kłopoty, żądając jednocze-
śnie od gospodarki i społeczeństwa ich 
rozwiązania (zapewnienia finansowania 
inwestycji, bez wtrącania się na co pój-
dą pieniądze: na jakie rozwiązania, na 
jakie technologie). Oczywiście, żadna 
gospodarka nie może tego zrobić, bo 
przegra konkurencję, społeczeństwa 
nie zechcą tego robić, bo coraz wię-
cej rozumieją. 

Dlatego w nowych warunkach mo-
del działania trzeba zmienić. Misję ener-
getyki korporacyjnej, w jej dotychcza-
sowym modelu funkcjonowania, trze-
ba zamienić na odpowiedzialność rzą-
dów za proinnowacyjny rozwój swoich 
krajów i ich ochronę przed scenariusza-
mi, które nie pasują do współczesne-
go świata. W szczególności, jeśli wiel-
kie inwestycje na rzecz bezpieczeń-
stwa energetycznego są potrzebne, a 
są potrzebne wszędzie (w USA i UE, 
w Chinach i Indiach, w Afryce, a tak-
że w Polsce), to pieniądze z nimi zwią-
zane nie powinny iść na rozwiązywa-
nie kłopotów korporacyjnej energety-
ki, a przeciwnie, należy spróbować za 
ich pomocą rozwiązać problemy, któ-
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re ma globalna gospodarka i globalne 
społeczeństwo. 

Z takiej perspektywy w USA trze-
ba za pomocą innowacyjnej energe-
tyki wzmocnić podstawy przełamania 
trwającego kryzysu gospodarczego, 
w UE przygotować podstawy do wy-
gaszenia Wspólnej Polityki Rolnej, w 
Chinach i Indiach dostarczyć gospo-
darce energii i pobudzić rozwój obsza-
rów zapóźnionych, w Afryce wykorzy-
stać rolnictwo do przełamania kryzysu 
cywilizacyjnego, a w Polsce przyspie-
szyć rozwój zapewniający dojście go-
spodarki do średniego poziomu unijne-
go w okresie do 2030 roku. 

Aby osiągnąć wymienione cele re-
gionalne trzeba zidentyfikować głów-
ne ryzyka inwestorów i ustanowić glo-
balne zasady działania. Do 2030 roku 
główne ryzyko inwestorów będzie zwią-
zane z nieprzejrzystością i niestabilno-
ścią dwóch odrębnych systemów: (1°) 
wspomagania rozwoju OZE oraz (2°) 
internalizacji kosztów zewnętrznych 
związanych z emisją CO2. Rozwiąza-
niem tego wielkiego problemu mogłaby 
być inkorporacja kosztów zewnętrznych 
emisji CO2 do kosztów paliwa. Jest to 
rozwiązanie radykalne, ale uniwersalne 
i tym samym obiektywne. Także bardzo 
proste, tym samym przejrzyste. Uniwer-
salność rozwiązania polega między in-
nymi na tym, że objęłoby ono emisje w 
energetyce wielkoskalowej i rozproszo-
nej; w UE w systemie ETS (źródła wiel-
koskalowe, 40% emisji europejskich), 
ale także w obszarze nonETS (energe-
tyka rozproszona, 60% emisji europej-
skich). Ponadto na tym, że jest ono jed-
nakowo użyteczne dla elektroenerge-
tyki, ciepłownictwa i transportu. Ta uni-
wersalność rozwiązania jest bez wąt-
pienia nową jakością, zbliżającą rynek 
paliw i energii do zwykłych rynków, z 
silną konkurencją. 

Potencjał redukcji rynków końco-
wych energii. Praktyczne znaczenie ma 
potencjał redukcji rynkowej, uwzględ-
niający zastosowanie dostępnych tech-
nologii pozyskiwania oraz użytkowa-
nia energii/paliw oraz zachowania od-
biorców/prosumentów, którzy dążą do 

maksymalizacji swoich korzyści. Oczy-
wiście, podstawowe znaczenie z tego 
punktu widzenia ma sytuacja w USA, 
gdzie coraz częściej stosuje się per-
spektywę konwergentnego rynku po-
dażowopopytowego, na którym konku-
rują inwestycje w wielkie bloki węglo-
we, elektrownie atomowe, źródła odna-
wialne oraz w użytkowanie energii elek-
trycznej. Zgodnie ze źródłem obecny 
potencjał redukcji amerykańskich ryn-
ków końcowych energii, wynosi 50% w 
przypadku rynku ciepła, 50% w przy-
padku rynku transportu oraz 75% w 
przypadku rynku energii elektrycznej. 

Są to oszacowania szokujące. Ale 
mają już silne uzasadnienie w cenach 
uwzględniających inwestycje. Na przy-
kład, dla rynku energii elektrycznej ceny 
te kształtują się następująco: 
1. cena energii elektrycznej z elektrow-

ni węglowych, bez instalacji CCS, u 
odbiorcy końcowego, to około 150 
USD/MWh (szacunki własne, koszt 
uprawnień do emisji CO2 – 40 eu-
ro/tonę), 

2. cena energii elektrycznej z elektrow-
ni atomowych, u odbiorcy końco-
wego, to około 180 do 230 USD/
MWh (dane według [6], uzupełnio-
ne o szacunki własne), 

3. cena energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych, u odbiorcy końcowe-
go, to około 150 USD/MWh (sza-
cunki własne), 

4. prognozowana w USA „wycena” in-
westycji zapewniająca zwiększenie 
efektywności energetycznej użytko-
wania energii elektrycznej), to oko-
ło 10 do 30 USD/MWh. 

Podkreśla się tu jednak, że porów-
nanie samych cen nie jest wystarcza-
jące. Ceny energii elektrycznej z elek-
trowni węglowych są obciążone wiel-
kim ryzykiem wzrostu związanym z re-
gulacjami dotyczącymi emisji CO2 i in-
nych regulacji na rzecz ochrony środo-
wiska naturalnego (np. regulacji doty-
czących emisji rtęci). Ceny energii elek-
trycznej z elektrowni atomowych są ob-
ciążone wielkim ryzykiem wzrostu zwią-
zanym z regulacjami dotyczącymi bez-

pieczeństwa atomowego. Ceny ener-
gii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
będą maleć wraz z rozwojem technolo-
gii (tu potencjał jest bardzo wielki) oraz 
ze wzrostem rynku energii odnawialnej. 
Jeśli chodzi o „wycenę” inwestycji za-
pewniających zwiększenie efektywno-
ści energetycznej użytkowania energii 
elektrycznej, to można przyjąć opcję 
„neutralną”, kosztu krańcowego na kon-
wergentnym rynku podażowo-popy-
towym, na którym inwestycje te będą 
konkurować z inwestycjami w energe-
tykę wytwórczą odnawialną. 

 � SYNERGETYKA 
– PIĄTA FALA 
INNOWACYJNOŚCI 

Piąta fala innowacyjności będzie 
falą energetyczno-środowiskowo-spo-
łeczną, a jej istotą będzie przekraczanie 
granic między segmentami wymienio-
nymi w zastosowanej „zbitce” słownej 
(i nie tylko tymi). Z przekraczania gra-
nic wynikną masowe efekty synergicz-
ne (także oszczędnościowe i koordy-
nacyjne). Dlatego też proponuje się tu 
wprowadzenie zamiennie, w stosunku 
do nazwy „energetyka postprzemysło-
wa” wykorzystanej w tytule wykładu, 
nazwy „synergetyka”. 

W perspektywie synergetyki zna-
czenie piątej fali polega nie tylko na tym, 
że stanowi ona fundament epoki wodo-
rowej/bezemisyjnej), ale także na tym, 
że znacznie rozszerza obszar innowa-
cyjności. W rezultacie na piątą falę bę-
dą się składać: 
1. Innowacyjność „twarda” i „miękka”. 

Pierwszą będzie innowacyjność 
technologiczna (techniczna). Dru-
gą będzie innowacyjność w obsza-
rze ekonomiki, regulacji (prawnych), 
organizacji/zarządzania i komuni-
kacji ze społeczeństwem. Oczywi-
ście, celem innowacyjności drugiej 
będzie pobudzanie innowacyjno-
ści pierwszej. 

2. W obszarze innowacyjności twardej 
chodzi o masowe zastosowanie „fa-
brycznych” technologii energetycz-
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nych w postaci takich urządzeń, jak 
pompa ciepła, kolektor słoneczny, 
ogniwo fotowoltaiczne, samochód 
elektryczny, ogniwo paliwowe/wo-
dorowe, ogniwo biopaliwowe/bio-
wodorowe i wielu innych. Chodzi 
także o wykorzystanie technologii 
energetyczno-utylizacyjnych, takich 
jak utylizacja odpadów (komunal-
nych, przemysłowych, rolniczych), 
i takich jak utylizacja procesowe-
go ciepła odpadowego w przemy-
słach energochłonnych. Chodzi o 
wykorzystanie technologii zintegro-
wanych funkcjonalnie, wytwórczo-
zasobnikowych, takich jak farma 
wiatrowa i elektrownia szczytowo-
pompowa, farma wiatrowa i ogni-
wo wodorowe i wiele innych. Cho-
dzi o technologie bezpieczeństwa 
lokalnego i indywidualnego, takie 
jak wiejska biogazownia zintegro-
wana ze źródłem kogeneracyjnym, 
samochód elektryczny wykorzysta-
ny w czasie blackoutu, ogniwo pa-
liwowe zasilające urządzenia elek-
troniczne. Wreszcie chodzi o prze-
niesienie akcentu z produkcji na za-
rządzanie energią (Smart Grid, wir-
tualne źródło poligeneracyjne, pa-
sywny dom). 

3. Z punktu widzenia innowacyjno-
ści miękkiej reprezentatywne, i za-
razem najważniejsze, znaczenie 
będą miały obszar ekonomiki i re-
gulacji. W pierwszym przypadku 
chodzi głównie o nowy profil ryzy-
ka finansowania innowacyjności, 
w szczególności o zamianę ryzyka 
osobistego na ryzyko biznesu pry-
watnego i ryzyko partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego (Private Equ-
ity, Venture Capital, struktura pu-
bliczno-prywatna finansowania 
segmentu R&D typu 1:3). W dru-
gim przypadku chodzi głównie o in-
tegrację systemów wspomagania 
OZE i redukcji emisji CO2, a także 
nową koordynacja systemów po-
datkowych.  

4. W ujęciu praktycznym na piątą fa-
lę będą się składały działania (i wy-
nalazki) pobudzane przez rozwiąza-

nia Pakietu energetyczno-klimatycz-
nego 3×20, które w UE w założe-
niu stanowią siłę sprawczą innowa-
cyjności (w szczególności taką siłą 
może się okazać konwergencja ryn-
ków końcowych energii elektrycz-
nej, ciepła i transportu, stanowiąca 
istotę Pakietu).  

5. Piątą falę będzie stanowił rozwój 
rolnictwa energetycznego (chodzi 
tu o nową jakość, która zostanie 
wytworzona w wyniku syntezy re-
form energetyki i rolnictwa i pobu-
dzi rozwój innowacyjnych techno-
logii okołorolniczych, okołoenerge-
tycznych i okołoekologicznych, mia-
nowicie: (1°) biotechnologii środo-
wiskowej (utylizacja odpadów w go-
spodarce komunalnej, w produkcji 
rolnej, w przetwórstwie rolno-spo-
żywczym, w przemyśle), (2°) bio-
technologii wytwarzania biopaliw, 
biometanu, wodoru z biomasy (w 
tym z celulozy) oraz (3°) technolo-
gii teleinformatycznych dla potrzeb 
technicznych i rynkowych usiecio-
wanej (wirtualnie) energetyki rozpro-
szonej, w tym dla wirtualnych tech-
nologii poligeneracyjnych. 

6. Ważnym kierunkiem w obrębie pią-
tej fali będzie wykorzystanie dwóch 
efektów w energetyce, mianowi-
cie „fabrycznej produkcji” i „inteli-
gentnego obiektu”. Pierwszy doty-
czy inwestycji i budowy, drugi eks-
ploatacji i operatorstwa (w prze-
szłości prowadzenia ruchu). Zastą-
pienie placów budowy elektrowni  
(stacji transformatorowo-rozdziel-
czych, linii elektroenergetycznych) 
produkcją „źródeł/infrastruktury” 
w fabrykach oznacza zastąpie-
nie efektu skali efektem produkcji 
seryjnej i jest zmianą jakościową,  
o wielkim potencjale innowacyjno-
ści. Podobnie, zmianą jakościową 
o wielkim potencjale jest zastąpie-
nie tradycyjnej eksploatacji serwi-
sowaniem urządzeń, a tradycyjne-
go prowadzenia ruchu operator-
stwem bezobsługowym w formule 
wirtualnego źródła poligeneracyjne-
go i obiektu inteligentnego.  

 o Teza 
Problem jaki stoi przed światem na 

przełomie 1. i 2. dekady XXI wieku już 
nie polega na tym, aby zapewnić stały 
wzrost podaży czystej energii końcowej z 
paliw kopalnych, zwłaszcza z węgla, dla 
zaspokojenia aspiracji całego globalne-
go społeczeństwa, kształtowanych we-
dług dotychczasowego konsumpcyjne-
go modelu. Problem polega na wyborze 
modelu funkcjonowania energetyki. W ta-
kim ujęciu stawia się tu tezę, że współ-
cześnie potrzebne jest odwrócenie po-
rządku. Mianowicie porządek polegają-
cy na kontynuowaniu rozwoju technologii 
wielkoskalowych według korporacyjnych 
propozycji i następnie dopasowywanie 
regulacji do takiego rozwoju trzeba za-
mienić na wprowadzenie fundamental-
nych regulacje i za ich pomocą wyzwo-
lić rozwój nowych technologii. 

Oczywiście, odwrócenie porządku 
nie będzie proste. Ambiwalencja dok-
tryn politycznych i rozwiązań prawnych 
będzie utrudniać to odwrócenie. Chodzi 
tu w szczególności o rozbudowę praw 
socjalnych (szczególnie w UE) kosztem 
praw wolnościowych, a także o praw-
ną ochronę wolności i potrzebę coraz 
bardziej szczegółowych regulacji/ogra-
niczeń. Stąd bezpieczeństwo energe-
tyczne i ochrona środowiska są szcze-
gólnym wyzwaniem dla współczesnej 
myśli prawnej, zwłaszcza uwzględnia-
jąc wielkie zróżnicowanie tradycji praw-
nych na świecie. Praktyczne znaczenie 
ma zróżnicowanie prawa europejskiego 
i amerykańskiego. 

Specyfika prawa gospodarczego w 
Europie polegała w przeszłości na tym, 
że było to prawo idące za życiem, czyli 
stabilizuje gospodarkę. W UE jest to w 
dodatku prawo ze zbyt skomplikowa-
nymi procedurami. Z takiej kombinacji 
wynika zagrożenie w okresie szybkie-
go postępu technologicznego, polega-
jące na hamowaniu rozwoju gospodar-
ki. Pakiet 3×20 można traktować, jako 
próbę przezwyciężenia dotychczasowej 
europejskiej tradycji prawnej w dziedzi-
nie energetyki z takiej, która stabilizuje 
rzeczywistość na taką, która tę rzeczy-
wistość kreuje. 
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Specyfika prawa gospodarczego w 
USA polega od dawna na tym, że jest 
to prawo wyprzedzające życie, wpływa-
jące bodźcowo na gospodarkę (przy-
kładem takiego prawa w obszarze ener-
getyki są ustawy: PURPA – Public Utili-
ty Regulatory Policies Act, Energy Act 
itp.). Jednak, oprócz tej pozytywnej ce-
chy, do specyfiki prawa gospodarczego 
w USA należy też zaliczyć jego komer-
cjalizację, tzn. wykorzystywanie prawa 
gospodarczego przez prawników do 
osiągania własnych, korporacyjnych 
korzyści (to różni amerykańskie prawo 
gospodarcze od prawa karnego, któ-
rego procedury są proste i zapewniają 
efektywność działania wymiaru spra-
wiedliwości, tzn. sądów, prokuratorów, 
adwokatów i policji). 

Jeśli chodzi 
natomiast o 
przyszłość w 
energetyce, to 
uwodzicielska 
jest hipoteza 
o analogiach 
między energetyką 
rozproszoną 
i telefonią 
komórkową

Jeśli prawo gospodarcze różni się 
w obszarze strefy euroatlantyckiej, ma-
jącej te same korzenie prawa (tradycja 
rzymska) oraz stosunek do niego (Eu-
ropa jest kontynentem, na którym za-
wsze wysoko ceniono prawo, i w związ-
ku z tym prawo to było respektowane; 
w USA jest tak samo), to jest jasne, że 
różnice większe (nieporównywalnie) po-
jawiają się przy przejściu do regionów o 
zdecydowanie odmiennych tradycjach 
prawnych (Azja i Afryka). Jednak te róż-
nice mają mniejsze bezwzględne zna-
czenie, mierzone wielkością rynków 
energetycznych. 

Trudności, które powstaną w pro-
cesie tworzenia globalnej infrastruktu-
ry regulacyjnej (prawnej) pod nowy typ 
rozwoju energetyki, mimo że wielkie, nie 

będą większe od tych, które były zwią-
zane z powołaniem Światowej Organi-
zacji Handlu (WTO), która w 1994 roku 
zstąpiła Układ Ogólny w Sprawie Taryf 
Celnych i Handlu (GATT). Z tego punk-
tu widzenia podkreśla się zwłaszcza 
fakt, że bardzo duża część wrażliwe-
go prawa ochrony środowiska, obowią-
zującego wcześniej na poziomach na-
rodowych i lokalnych, musiała być do-
stosowana do założeń WTO (w obsza-
rze energetyki prawo ochrony środowi-
ska jest sprawą równie wrażliwą jak w 
rolnictwie, a rolnictwo ma w WTO kry-
tyczne znaczenie). 

Regulacje kreujące nowy sposób 
funkcjonowania energetyki powinny, na 
najbardziej ogólnym poziomie, zapew-
nić rozwój energetyki otwartej (urynko-
wionej i zdemokratyzowanej). Z dru-
giej strony powinny osłabić siłę ener-
getyki korporacyjnej (monopolistycz-
nej, paramilitarnej). Na bardziej szcze-
gółowym poziomie nowe regulacje po-
winny zapewnić nową strukturę podat-
ków, bo istniejąca struktura, ukształto-
wana w społeczeństwie przemysłowym 
(w bardzo dużym stopniu w powiąza-
niu z energetyką), nie pasuje do spo-
łeczeństwa wiedzy z takimi zjawiskami 
jak konwergencja zarządczo-organiza-
cyjna, uniwersalizacja technologiczna, 
integracja funkcjonalna zróżnicowanych 
technologii energetycznych. Na jeszcze 
bardziej szczegółowym poziomie jest 
sprawa zarządzania ryzykiem (jedną z 
ważnych cech społeczeństwa wiedzy 
jest zrównoważony podział ryzyka mię-
dzy państwo, biznes i obywatela, a to 
pociąga za sobą bardzo istotną aloka-
cję ryzyka w energetyce). 

 o Potencjał i możliwość 
wykorzystania doświadczeń 
z telekomunikacji 
Telekomunikacja jest dotychczas 

najbardziej spektakularnym przykładem 
wpływu likwidacji monopolu na rozwój 
sektora użyteczności publicznej i jego 
przekształcenia w jeden z najbardziej 
innowacyjnych obszarów gospodar-
ki, na którym działa (na świecie) silna 
konkurencja. Światowa liberalizacja te-

lekomunikacji zapoczątkowana została 
przez reformy tego sektora na począt-
ku lat osiemdziesiątych minionego wie-
ku w USA, Wielkiej Brytanii i Japonii. 

Charakterystyczne znaczenie ma 
przy tym porównanie reform amerykań-
skiej i brytyjskiej. Mianowicie, w USA re-
forma polegała na podziale krajowego 
monopolisty AT&T (będącego przed-
siębiorstwem prywatnym). W Wielkiej 
Brytanii reforma polegała natomiast na 
prywatyzacji państwowego monopolisty 
British Telecom, po wcześniejszym do-
puszczeniu (w 1982 roku) do rynku fir-
my Mercury, i próbie wyzwolenia kon-
kurencji na drodze działań regulacyj-
nych na rynku duopolistycznym. Prak-
tyka wykazała, po raz pierwszy na ska-
lę globalną, że prywatyzacja monopolu 
bez jego podziału, i następnie działania 
regulacyjne, nie są skutecznym sposo-
bem wyzwalania konkurencji w mono-
polistycznych sektorach infrastruktural-
nych. Konieczny jest natomiast podział 
monopolu, taki jak w USA. W rezulta-
cie należy przyjąć, że siłami sprawczy-
mi rozwoju konkurencji w telekomuni-
kacji stały się: 
1. rozpad amerykańskiego giganta te-

lekomunikacyjnego AT&T (1982), 
2. liberalizacja telekomunikacji w kra-

jach OECD, 
3. postęp technologiczny (rozwój 

przemysłu komputerowego, rozwój 
sieci światłowodowych, rozwój tele-
fonii komórkowej, rozwój internetu), 

4. rozwój przedsiębiorstw międzyna-
rodowych, które potrzebują rozbu-
dowanej wewnętrznej (korporacyj-
nej) komunikacji. 

Ciekawa jest analiza dotychcza-
sowych przemian w telekomunikacji  
i energetyce i wnioski. Otóż, bez roz-
woju technologii teleinformatycznych  
i technologii pomiarowych (czwarta fa-
la innowacyjności) w ogóle nie byłoby 
możliwe wykorzystanie zasady TPA w 
elektroenergetyce. Dlatego, że istotą 
rynku energii elektrycznej funkcjonu-
jącego w środowisku TPA jest: szoko-
we skrócenie cykli handlowych, prze-
kształcanie rynku technologicznych 

”
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usług systemowych (w szczególno-
ści usług regulacyjnych) w rynek ener-
gii elektrycznej, rozwój handlu interne-
towego, itd. 

Jeśli chodzi natomiast o przyszłość 
w energetyce, to uwodzicielska jest hi-
poteza o analogiach między energety-
ką rozproszoną i telefonią komórkową. 
Jest w takiej hipotezie dużo racjonal-
ności. Ale też trzeba widzieć zasadni-
czą różnicę. Innowacje w telekomuni-
kacji przynoszą korzyść korporacjom, 
które za pomocą totalnego systemu te-
lekomunikacyjnego są w stanie wpro-
wadzać lokalne zasoby (ludzkie, mate-
rialne), a dokładniej rezultaty ich wyko-
rzystania) w globalny system handlo-
wo-transportowy. Innowacje w ener-
getyce mogą natomiast przynieść ko-
rzyść lokalnym społecznościom, które 
wykorzystają lokalne zasoby do pokry-
cia lokalnych potrzeb. 

 o Potencjał i możliwość 
wykorzystania doświadczeń 
z rolnictwa 
Realizacja postulatu, aby innowa-

cje w energetyce przyniosły korzyść 
lokalnym społecznościom, a nie kor-
poracjom, napotka wiele trudności. W 
tym kontekście charakterystyczne są, 
obok doświadczeń z telekomunikacji, 
doświadczenia z rolnictwa i rynku żyw-
nościowego, zupełnie inaczej uwarun-
kowane. Mianowicie, w rolnictwie i na 
rynku żywnościowym nastąpił proces 
od rozdrobnienia (o lokalnym charak-
terze) do technologii wielkoskalowych/
przemysłowych (w tym transportu/han-
dlu wielkoskalowego) i całkowitej kor-
poratyzacji. W wyniku tego procesu 
korzyści, podobnie jak w wypadku te-
lekomunikacji, zostały przejęte przez 
korporacje. 

Siła syntezy reform rolnictwa oraz 

energetyki (i wykreowanie rolnictwa 
energetycznego) polega między inny-
mi na tym, że efekty rozwoju wielkoska-
lowego, który w jednym i drugim przy-
padku wszedł w fazę zwyrodnienia, mo-
gą być zastąpione efektem lokalnej dy-
wersyfikacji. Końcowy rozkład korzyści 
między lokalnych interesariuszy i kor-
poracje będzie zależał od ukształtowa-
nia łańcucha wartości w biznesie po-
wstałym w wyniku syntezy reform rol-
nictwa oraz energetyki. W łańcuchu tym 
kluczowe znaczenie będą miały cztery 
ogniwa: dobra inwestycyjne dla innowa-
cyjnej energetyki, zasoby rolne, zaso-
by środowiska oraz paliwa i energia. W 
grze o interesy korporacje będą domi-
nować w pierwszym ogniwie. Interesa-
riusze lokalni mogą uzyskać przewagę 
w ogniwach drugim i trzecim. 

W ogniwie czwartym korzyści będą 
zależeć bardzo silnie od regulacji praw-
nych. Istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że o ile z internalizacji kosztów 
ochrony klimatu (kosztów emisji CO2) 
korzyści przejmą głównie korporacje, to 
z internalizacji kosztów ochrony gleby 
(środowiska lokalnego) korzyści mogą 
odnieść interesariusze lokalni. 

 o Internalizacja kosztów 
zewnętrznych (nie tylko 
środowiska)
 Jest to sprawa, której nadaje się w 

niniejszym wykładzie specjalne znacze-
nie. Przyjmijmy za punkt wyjścia defini-
cję, według której koszty zewnętrzne są 
różnicą kosztów społecznych i prywat-
nych. W perspektywie tej definicji inter-
nalizacja kosztów zewnętrzny obejmu-
je nie tylko koszty środowiska natural-
nego. Obejmuje ona także wszystkie 
koszty podobne do tych, które były 
spowodowane (i ciągle są powodo-
wane) przez pierwsze cztery fale in-

nowacyjności. (Do wcześniej opisa-
nych w tym miejscu dodaje się najbar-
dziej charakterystyczne dalsze koszty 
zewnętrzne. Na przykład w transpor-
cie są to ciągle nieopłacane jeszcze 
w ogromnej większości koszty dróg  
i parkingów.

(...) bez rozwoju 
technologii telein-
formatycznych  
i technologii po-
miarowych (czwar-
ta fala innowacyj-
ności) w ogóle nie 
byłoby możliwe 
wykorzystanie za-
sady TPA w elek-
troenergetyce

Jeśli chodzi o internalizację kosz-
tów ochrony klimatu, to w tym zakre-
sie w ostatnich latach zrobiony został 
w energetyce wielki krok. Jednak do-
świadczenia związane z wdrażaniem 
Protokołu z Kioto pokazują, że główny 
problem świat ma przed sobą. Oczy-
wiście, fundamentalną sprawą jest alo-
kacja tych kosztów w skali globalnej. 
Analizując tabelę 2 można dojść do 
wniosku, że budowie demokratyczne-
go społeczeństwa globalnego najle-
piej przysłużyłaby się, po wygaśnięciu 
Protokołu z Kioto (koniec 2012 roku), 
równomierna alokacja na mieszkań-
ca. Koszty takiego rozwiązania ponio-
słyby głównie USA, UE, Rosja i Japo-
nia (względnie również Polska, nieste-
ty). Korzyści odniosłyby głównie Indie 
(względnie również Afryka, która w ta-
beli nie jest uwzględniona). q

Tab. 2. Alokacja rocznych emisji CO2, całkowitych i na mieszkańca

 USA Chiny
UE 

(łącznie)
Rosja Indie Japonia Polska

Świat 
(łącznie)

Emisja całkowita, mld ton 7 7 5 1,6 1,9 1,3 0,32 27

Emisja na mieszkańca, ton 22,6 5,0 10 11,4 1,6 10,0 8,4 4,0

”
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Z jednej strony można byłoby uznać, 
że właściwie nie mamy do czynie-

nia z niczym nadzwyczajnym – po pro-
stu okoliczność szczytu klimatyczne-
go i towarzyszącej mu uwagi mediów, 
spowodowała uwypuklenie również te-
go stanowiska. Z drugiej jednak stro-
ny należy zauważyć, że pojawienie się 
i wyeksponowanie tej linii argumenta-
cji stanowiło ważny kontekst komuni-
kacyjny odbywających się negocjacji 
międzyrządowych. 

Tak samo, jak kwestionujący zasad-
ność obaw o „wkład człowieka w ocie-

plenie klimatu” sugerowali obecność 
grup interesów stojących za proekolo-
giczną polityką państw wysoko-rozwi-
niętych, tak również uprawniona jest 
„insynuacja”, że za kwestionującymi 
ową tezę, stoi „lobby węglowe”. 

Należy zauważyć, że bez względu 
na to, czy stwierdzenie o wpływie czło-
wieka (emisji gazów cieplarnianych) 
na ocieplenie klimatu jest prawdziwe 
czy też nie, pro-ekologiczna polityka 
uprawomocniona może być na zupeł-
nie innych fundamentach. Wystarczy 
zauważyć, że punktem wyjścia polityk 

ekologicznych wielu państw i organiza-
cji międzynarodowych jest niekwestio-
nowane i niekwestionowalne założenie 
o charakterze etycznym, sugerujące, 
że przyszłe pokolenia zasługują na to, 
aby odziedziczyć środowisko natural-
ne w (co najmniej) niegorszym stanie, 
niż współczesne pokolenie. Takie my-
ślenie odwołuje się oczywiście do de-
finicji zrównoważonego rozwoju, które 
z kolei jest kategorią tyleż nadużywa-
ną, co niedorozumianą. Nie sposób wy-
mienić wszystkich sposobów definio-
wania kategorii pojęciowej zrównowa-

dr Rafał Riedel, Centre for European Studies ARENA (University of Oslo) 

ue = unia ekologiczna?
Fiasko grudniowego szczytu klimatycznego w Kopenhadze nasuwa wiele 

refleksji natury politycznej. Jedną z bardziej interesujących jest ta związana 
koincydencją spotkania w stolicy Królestwa Danii i towarzyszących mu wydarzeń, 
z rosnącą intensywnością spekulacji na temat bezzasadności „tezy o rzekomym 
ociepleniu klimatu”. 

Nie jest (i nie może być) intencją tego tekstu rozstrzygnięcie racji w tym 
sporze, jednak na uwagę zasługuje fakt, iż teza ta nigdy wcześniej nie była 

eksploatowana w sposób tak częsty.

Niniejsze opracowanie jest wynikiem programu badawczego koordynowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. 
Projekt został zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Sty-
pendialnego i Szkoleniowego.
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żonego rozwoju. Wystarczy zauważyć, 
że dla ekonomisty rozwój zrównoważo-
ny, to rozwój bezinflacyjny (względnie 
skorelowany z pożądanie niską infla-
cją), dla ekologa to rozwój nieinwazyj-
ny dla środowiska, dla inżyniera rozwój 
zrównoważony to taki, który przy wzro-
ście PKB nie niesie za sobą zwiększo-
nej konsumpcji energii, itd. W każdym 
razie w takim międzygeneracyjnym ro-
zumowaniu zrównoważony rozwój, to 
rozwój, który pozwala również rozwi-
jać się następnym pokoleniom w opar-
ciu o przybliżone warunki ekologiczne. 

Już takie założenie sankcjonuje w 
wystarczającym - z etycznego, poli-
tycznego i ekonomicznego punktu wi-
dzenia - stopniu legitymację proeko-
logicznych działań bez konieczności 
odpowiedzi na pytanie, w jakim stop-
niu wzrost temperatury na ziemi ge-
nerowany jest aktywnością człowieka. 
Przesłanka ta jest jedną z wielu, które 
kierują Unią Europejską w formułowa-
niu swoich priorytetów wyrażonych w 
tzw. Pakiecie klimatyczno - energetycz-
nym. Obok niej należy wymienić, zarów-
no te natury egzystencjalnej – chociaż-
by zbieżność polityk proekologicznych 
z podstawowymi celami unijnej polityki 
energetycznej w zakresie bezpieczeń-
stwa energetycznego. Jak i natury eko-
nomicznej – związane z chęcią pozy-
cjonowania się w elicie proinnowacyjnej 
gospodarki, tzw. zielonej gospodarki. 

W konsekwencji, Unia Europejska 
może, chce i próbuje stać się świato-
wym liderem w kwestiach ochrony śro-
dowiska. Takie wytyczne przyświeca-
ły też unijnej delegacji na grudniowym 
szczycie klimatycznym w Kopenhadze. 
Jak się okazało, UE była jedynym pod-
miotem zainteresowanym osiągnięciem 
porozumienia – nawet bardzo wyso-
kim dla siebie kosztem. Nie wystarczy-
ło to jednak w konfrontacji z egoizma-
mi pozostałych wielkich graczy obec-
nych na szczycie. 

Aby w Danii osiągnięto porozumie-
nie, uczestnicy szczytu musieliby zgo-
dzić się co do szczegółów w czterech 
kluczowych i współzależnych kwe-
stiach: 

Tab. 1. Deklarowana gotowość redukcji podczas  
grudniowego szczytu klimatycznego w Kopenhadze

 Emisja CO2 Rozważane ograniczenia w emisji

USA 7242 -17%

Chiny 7219 45% (na jednostkę PKB)

EU 4193 -18-30%

Rosja 2113 +5-10%

Indie 1853 Bez zadeklarowanego poziomu cięć

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie F. Harvey, Conflicts of Interest, Fi-
nancial Times 3.12.2009, str. 13 oraz J. Rankin, Copenhagen climate-change 

summit. Analysis. European Voice 7.01.2010

 � ograniczenie emisji przez państwa 
rozwinięte (bogate),

 � ograniczenie wzrostu emisji przez 
państwa rozwijające się (biedne),

 � finansowanie przez państwa roz-
winięte ograniczenia wzrostu przez 
państwa rozwijające się, 

 � przygotowanie struktur, które by-
łyby w stanie zarządzać tym pro-
cesem. 

Prowadzone na długo przed Ko-
penhagą rozmowy sprowadzały się do 
konsensusu, że do połowy XXI wieku 
należy ograniczyć maksymalny wzrost 
średniej temperatury na ziemi o mak-
symalnie 2oC. Nie osiągnięto natomiast 
konsensusu, ani nawet kompromisu w 
sprawie metody osiągnięcia takiego ce-
lu. Propozycją, która wydawała się naj-
bardziej prawdopodobna z punktu wi-
dzenia minimalnego wspólnego mia-
nownika stanowisk wszystkich obec-
nych delegacji była ta zakładająca cel 
ograniczenia emisji CO2 o: 17% do 
2020 r. w stosunku do stanu z 2005 r. 

Unia, w charakterystyczny dla sie-
bie sposób, odgrywała rolę promotora 
redukcji emisji CO 

2 w skali światowej. 
Na bardzo wstępnym etapie negocjacji 
zadeklarowała nie tylko gotowość ogra-
niczenia emisji o 20% do 2020 r., ale 
zadeklarowała, że jeśli zostanie osią-
gnięty cel szczytu i inne państwa zde-
cydują się na podjęcie swoich zobo-
wiązań, wtedy Unia gotowa była przy-
jąć na siebie jeszcze bardziej ambit-

ny cel – 30% redukcji. UE była jedyną 
stroną negocjacji, która przedstawiła 
też konkretną propozycję finansową 
przedsięwzięcia. 

 � Pozycja innych państw 
była zdecydowanie 
odmienna 

Oto jak wygląda skrótowy przegląd 
stanowisk najważniejszych delegacji na 
kopenhaskim szczycie klimatycznym w 
grudniu 2009 r.:

 � USA – prezydent Barak Obama 
zdecydowanie popierał porozu-
mienie klimatyczne (w odróżnie-
niu od swojego poprzednika Geo-
rga Busha), czym zaskarbił so-
bie przychylność swoich europej-
skich partnerów. Jednak Kongres 
Stanów Zjednoczonych, mimo ko-
rzystnego układu partyjnego w obu 
izbach amerykańskiego parlamen-
tu, nie podzielał tego entuzjazmu 
i amerykański prezydent nie mógł 
przyjąć jakiegokolwiek poważnego 
zobowiązania wiedząc, że nie dys-
ponuje odpowiednią siłą polityczną, 
aby przekuć je na decyzje prawne 
(które wymagały np. ratyfikacji, czy 
przyjęcia odpowiednich aktów legi-
slacyjnych). 

 � Chiny – jeden z największych „tru-
cicieli”, państwo, w którym w każ-
dym tygodniu powstają dwie no-
we elektrownie węglowe. Delega-
cja chińska deklarowała gotowość 



30 nr 1(13)/2010
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

do podjęcia zobowiązań, które pla-
nowała wypełniać głównie poprzez 
metodę zwiększania efektywności 
energetycznej, zarówno na etapie 
produkcji energii, jak i jej konsump-
cji. De facto Chiny zadeklarowały 
najbardziej ambitny plan cięć emisji 
(o 45% do 2020 r., w stosunku do 
2005 r.), jednak deklaracje te oka-
zały się niewiele warte w związku z 
brakiem gotowości Chin w sprawie 
wyrażenia zgody na międzynaro-
dowy monitoring emisji. Co więcej, 
Chiny gotowe były przyjąć również 
odmienną metodologię, a mianowi-
cie CO2 na jednostkę PKB, co przy 
aktualnym i spodziewanym szyb-
kim wzroście chińskiego PKB nie 
byłoby aż tak dotkliwe dla tego kra-
ju i de facto mogłoby oznaczać na-
wet wzrost emisji. Chiny, jako kraj 
rozwijający się, mogły się też spo-
dziewać znacznego finansowania 
swojego programu ograniczeń emi-
sji przez bogate kraje Zachodu. 

 � Indie – jeden z największych „tru-
cicieli” w liczbach bezwzględnych, 
jednak jeden z najmniejszych w 
przeliczeniu na głowę mieszkań-
ca, dysponują – ze względu na 
stosowane przestarzałe technolo-
gie – jednym z największych po-
tencjałów jeśli chodzi o ogranicze-
nia w emisji CO2, poprzez zwięk-
szanie efektywności energetycz-
nej. Były jednak gotowe na przy-
jęcie na siebie poważnych zobo-
wiązań, tylko w sytuacji, w której 
znaczna część ich kosztów podję-
ta zostałaby przez Zachód. Jak ła-
two się domyślić, przy takiej posta-
wie Indie szybko stały się liderem 
krajów rozwijających się (głównie 
azjatyckich i afrykańskich), artyku-
łując ich głos w tej sprawie. 

 � Rosja – ze względu na specyfikę 
swojej gospodarki, najmniej zain-
teresowana cięciami w emisjach. 
Delegacja rosyjska przybrała więc 
strategię, że jest gotowa zgodzić 
się na ograniczenie emisji CO2, ale 
tylko pod warunkiem, że punktem 
odniesienia będzie – tak jak w przy-

padku Protokołu z Kyoto – 1990 r., 
co gwarantowałoby Rosji komfor-
tową sytuację (w związku z wyso-
ką energochłonnością gospodar-
ki rosyjskiej w tamtym okresie) nie 
tylko jeśli chodzi o spełnienie swo-
ich zobowiązań, ale łatwe wypraco-
wanie nadwyżki wolnych certyfika-
tów emisyjnych, stanowiących spo-
ry potencjał kapitału do spienięże-
nia w przyszłości. Co interesujące, 
pojawiły się również głosy, iż ewen-
tualne ocieplenie klimatu mogłoby 
przynieść Rosji korzyści gospodar-
cze, udostępniając dla rolnictwa 
spore obszary na Syberii. Zachód 
był nawet gotów zgodzić się na ła-
godne stanowisko wobec Rosji, po 
to tylko, aby utrzymać zaangażo-
wanie Rosji w jakimkolwiek dialo-
gu klimatyczno-energetycznym. Co 
więcej, jakiekolwiek spekulacje na 
temat ewentualnej ostrzejszej poli-
tyki Europy Zachodniej w tym ob-
szarze, np. nałożenie na państwa 
niestosujące się do pro-ekologicz-
nej polityki, specjalnych podatków 
(import carbon taxes), w przypadku 
Rosji pozbawione są jakiejkolwiek 
racji bytu, ze względu na ogromną 
(i rosnącą) współzależność poda-
żowo-popytową.

Zbiorcze zestawienie pozycji dele-
gacji uczestniczących w kopenhaskich 
negocjacjach przedstawia tabela 1 na 
poprzedniej stronie.

Mimo, iż główny promotor porozu-
mienia klimatycznego - Unia Europej-
ska zainwestowała sporo wysiłków dy-
plomatycznych w osiągnięcie sukcesu 
negocjacyjnego, zakończył się on fia-
skiem ze względu na postawę pozo-
stałych głównych graczy. Unia niewąt-
pliwie straciła wizerunkowo, a zapew-
ne również w realnej polityce. Okazało 
się, że nie tylko pojedyncze państwa 
członkowskie UE nie znaczą wiele w 
konfrontacji ze starymi (USA, Rosja), 
jak i nowymi (Chiny) supermocarstwa-
mi, ale również jako grupa są trakto-
wane w sposób marginalny. Kluczowe 
spotkania podczas szczytu w Kopen-

hadze odbywały się w układach bilate-
ralnych, najczęściej bez udziału Europy. 

Co ciekawe, UE stanęła u progu 
2010 r. wobec konieczności zrewido-
wania swojej dotychczasowej strategii 
politycznej w zakresie Pakietu klima-
tyczno-energetycznego. Bezpośrednio 
po szczycie pojawiały się opinie dwo-
jakiego rodzaju, zasadniczo ze sobą 
sprzeczne. Wg jednych, Unia powinna 
unilateralnie przyjąć na siebie cel 30% 
redukcji emisji CO2, ponieważ przy-
szłość leży w zielonych technologiach 
i efektywności energetycznej. Wg dru-
gich, jednostronne narzucenie sobie tak 
ambitnych celów może „zabić” konku-
rencyjność unijnej gospodarki, przede 
wszystkich w ujęciu względnym wobec 
podmiotów „nie-obciążonych” koniecz-
nością uwzględniania kosztów polityki 
ekologicznej. Oczywiście tak konfronta-
cyjnie sformułowane opinie służyły eks-
plozji dziennikarskich spekulacji na te-
mat grup interesów kryjących się za jed-
nym i drugim stanowiskiem. Nie należy 
jednak banalizować takiego argumen-
tu, szczególnie w kontekście rezultatu 
szczytu. UE rzeczywiście grozi utrata 
swojej ekonomicznej konkurencyjności 
jeśli pozostanie przy swoich ambitnych 
planach. Oczywiście w sytuacji, w któ-
rej wszyscy podjęliby odpowiednie zo-
bowiązania, nie miałoby to aż tak zna-
czącego wpływu. Jednak w sytuacji, w 
której EU byłaby jedynym podmiotem, 
który podjąłby się takich zobowiązań, 
chociażby w związku z nałożonymi na 
siebie zobowiązaniami wewnętrznymi 
(Pakiet „3x20”), mogłoby się to znacz-
nie odbić na relatywnym spadku gospo-
darczej konkurencyjności UE. Jedno-
cześnie wycofanie się z Pakietu klima-
tyczno-energetycznego było i jest ma-
ło prawdopodobne ze względów poli-
tycznych. Demokratyczne rządy Euro-
py Zachodniej podlegają presji swojej 
opinii publicznej i w ramach mechani-
zmów przedstawicielstwa nie mogą so-
bie pozwolić na elastyczność, którą np. 
posiadała delegacja chińska, aby dia-
metralnie zmieniać wektory swojej po-
lityki, w ramach której konsensus wy-
pracowywany był przez lata. o
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W Polsce temat polityki energetycznej realizowanej przez samorządy 
staje się coraz bardziej popularny. Niestety, głównie w gronie 

instytucji, organizacji i ekspertów zajmujących się problematyką 
energetyczną na co dzień. Najbardziej zainteresowany – samorząd 
– powszechnie wdraża za to dobrze opanowane przez wiele lat 
funkcjonowania strategie uników natury formalno-prawnej, pozwalające 
spełnić wymogi centralnych regulatorów prawnych przy minimalnym 
lub żadnym nakładzie pracy. Przykładów konsekwencji, do jakich może 
to doprowadzić, dostarczają nam liczne kryzysy energetyczne z różnych 
regionów, wynikające z całego szeregu zaniechań i zaniedbań.
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W ostatnim czasie ataki zimy „za-
skoczyły” nas kilkakrotnie. Naj-

pierw w połowie października 2009 r. 
w wyniku awarii i uszkodzeń spowo-
dowanych „nagłym atakiem zimy” na 
Podlasiu od prądu zostało odciętych 
ponad 100 tys. osób, a w samym wo-
jewództwie Mazowieckim około pół 
mln. Kolejny „nagły atak zimy” nastą-
pił na początku stycznia 2010 r., czego 
konsekwencją było odcięcie (w wielu 
przypadkach na kilka tygodni) kilku-
dziesięciu tysięcy mieszkańców róż-
nych regionów Polski od sieci elektro-
energetycznej. Z bardziej spektaku-
larnych awarii warto jeszcze przypo-
mnieć tę z kwietnia 2008 r. w Szcze-
cinie. Wówczas awarię spowodowały 
obfite opady śniegu z deszczem, pod 
którego ciężarem zawaliły się słupy 
energetyczne odcinając miasto i oko-
lice w promieniu 100 km na kilkadzie-
siąt godzin od prądu. W ciągu całe-
go 2009 r. podobnych awarii w Pol-
sce było znacznie więcej, na szczę-
ście w mniejszej skali. Dla wielu osób 
dotkniętych tym problemem bez odpo-
wiedzi pozostaje pytanie, kto jest za to 
odpowiedzialny. Dla osób, które zgod-
nie z polskim i unijnym prawem odpo-
wiadają za zapewnienie i zabezpiecze-
nie dostaw prądu, odpowiedź jest ja-
sna: to przyroda jest odpowiedzialna. 
W epoce najwyższego poziomu roz-
woju technologicznego ludzkiej cywi-
lizacji jest to mało przekonująca odpo-
wiedź. 

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy z dnia 
26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspól-
nych zasad rynku wewnętrznego ener-
gii elektrycznej, Państwa Członkowskie 
UE są obowiązane do ochrony odbior-
ców końcowych, a w szczególności 
mają za zadanie zapewnienie wpro-
wadzenia odpowiednich zabezpieczeń 
chroniących słabych odbiorców, łącznie 
ze środkami pomagającymi tym odbior-
com uniknąć odłączenia od sieci. Pra-
wo definiuje słabych odbiorców jako 
tych, którzy ze względów ekonomicz-
nych są zagrożeni wykluczeniem ener-
getycznym. W tym zakresie odpowie-

dzialność za bezpieczeństwo energe-
tyczne leży w głównej mierze na bar-
kach samorządów, odpowiedzialnych 
za udzielanie pomocy socjalnej. Nie-
stety przepisy prawne nie informują 
wprost, kto odpowiada za zaniecha-
nia w sferze modernizacji infrastruktu-
ry energetycznej, która pod wpływem 
nieprzychylnych warunków atmosfe-
rycznych regularnie ulega awariom, co 
prowadzi do chwilowego wykluczenia 
energetycznego osób, które są wydol-
ne ekonomicznie. 

Polskie prawo wskazuje jednakże 
na mechanizmy, których wdrażanie i 
stosowanie może przyczynić się do fak-
tycznej obrony przed podobnymi za-
grożeniami. Jednym z nich jest samo-
rządowa polityka energetyczna. Przy-
kłady kryzysów dobitnie pokazują, jaki 
jest poziom tej polityki w naszym kraju. 

 � Odpowiedzialność  
za bezpieczeństwo

Postępujące zmiany klimatyczne 
być może doprowadzą do sytuacji, kie-
dy trudne i nieprzewidywalne warunki 
atmosferyczne staną się naturalnym 
elementem naszej codzienności. Stąd 
dziwi brak poczucia odpowiedzialności 
ze strony polskich samorządów w po-
dejmowaniu środków zaradczych. Jesz-
cze bardziej dziwią zaniechania w tej 
sferze, gdy prześledzimy szereg korzy-
ści wynikających z prowadzenia prze-
myślanej polityki energetycznej przez 
gminy. Prawo energetyczne określa ro-
lę samorządów wojewódzkich i gmin w 
tworzeniu właściwej polityki energetycz-
nej ze względu na potrzeby lokalne, we 
współdziałaniu z miejscowymi przedsię-
biorstwami energetycznymi oraz nowe 
elementy stymulacji rozwoju energetyki 
odnawialnej, a także efektywności ener-
getycznej. Administracja centralna jest 
odpowiedzialna za nadzór nad funkcjo-
nowaniem krajowych systemów ener-
getycznych z uwzględnieniem zasad 
racjonalnej gospodarki i bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju. Administra-
cja wojewódzka uczestniczy w plano-
waniu zaopatrzenia w energię i paliwa 

na obszarze województwa, zapewnia-
jąc warunki dla rozwoju połączeń in-
frastrukturalnych międzyregionalnych i 
wewnątrzregionalnych. Z kolei admini-
stracja gminy odpowiada za planowa-
nie i organizację zaopatrzenia w ener-
gię elektryczną, paliwa gazowe i ciepło, 
planowanie oświetlenia miejsc publicz-
nych i dróg znajdujących się na terenie 
gminy oraz sfinansowanie go. Mówiąc 
krótko, to w rękach władz gminy leży 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
energetyczne jej mieszkańców. 

Zgodnie z Ustawą Prawo energe-
tyczne władza wykonawcza samorzą-
du opracowuje projekt założeń do pla-
nu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe. Powinien on 
określać ocenę stanu aktualnego i prze-
widywanych zmian zapotrzebowania 
na ciepło, energię elektryczną i pali-
wa gazowe, przedsięwzięcia racjona-
lizujące użytkowanie nośników energii, 
możliwości wykorzystania istniejących 
nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i 
energii, z uwzględnieniem energii elek-
trycznej i ciepła wytwarzanych w odna-
wialnych źródłach energii, energii elek-
trycznej i ciepła użytkowego wytwarza-
nych w kogeneracji oraz zagospodaro-
wania ciepła odpadowego i z instala-
cji przemysłowych oraz zakres współ-
pracy z innymi gminami. Założenia te 
muszą być zgodne z polityką energe-
tyczną państwa. I polskie gminy te za-
łożenia opracowują. Później odkłada-
ją je na półkę i zaglądają tam bardzo 
rzadko, najczęściej jeśli wymaga tego 
zewnętrzna instytucja grantodawcza.

 � Korzyści płynące 
z realizacji polityki 
energetycznej gminy

Posiadanie przez gminę założeń 
do planu zaopatrzenia w poszczegól-
ne nośniki energii, służyć ma przede 
wszystkim porównaniu potrzeb gminy 
w zakresie zaopatrzenia w te nośniki z 
planami rozwoju przedsiębiorstw ener-
getycznych. W przypadku, gdy przed-
siębiorstwa te nie zapewniają realiza-
cji uchwalonych przez gminy wartości 
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zapotrzebowania w poszczególne me-
dia energetyczne, gmina musi opraco-
wać projekt planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe. Taki plan pozwala osiągnąć ład 
energetyczny, co leży bezpośrednio w 
interesie lokalnej społeczności i gospo-
darki. Dzięki niemu udaje się pogodzić 
cele strategiczne rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy i plany rozwoju 
przedsiębiorstw energetycznych. Posia-
danie i realizacja planu tworzy warunki 
do zaistnienia konkurencyjnych, lokal-
nych rynków energii oraz do obecności 
inwestorów zewnętrznych zaintereso-
wanych rozwojem infrastruktury ener-
getycznej zgodnie z potrzebami gminy. 

Spośród najważniejszych korzyści 
wynikających z przyjęcia i realizacji po-
lityki energetycznej przez gminy pierw-
sza wiąże się z możliwościami współfi-
nansowania inwestycji energetycznych 
w gminie przez przedsiębiorstwa ener-
getyczne. Poszerzają się także możli-
wości pozyskiwania środków pomo-
cowych na inwestycje energetyczne, 
szczególnie na te związane z ekolo-
gią. Kolejną korzyścią jest minimaliza-
cja kosztów zaopatrzenia w energię 
oraz zmniejszenie zużycia nośników 
energii. Dobrze opracowany plan stwa-
rza dogodne warunki dla planowania 
strategii rozwojowych przez przedsię-
biorstwa energetyczne, pozwala tak-
że określić ekonomicznie uzasadnio-
ne warunki przyłączenia nowych od-
biorców do sieci. 

Jednak ze względu na fakt, że więk-
szość gmin w Polsce ogranicza się je-
dynie do opracowania założeń do pla-
nu, korzyści te są dla większości z nich 
niedostępne. Trzeba wziąć także pod 
uwagę to, że wykonanie prac związa-
nych z opracowaniem planu zaopatrze-
nie w energię gmina uzyskuje wielowar-
stwową inwentaryzację istniejącej bazy 
technicznej, mechanizmy monitorowa-
nia i oceny stanu infrastruktury w zakre-
sie technologii, ekonomii, uciążliwości 
dla środowiska. Obecnie duża część 
polskich samorządów nie ma pełnej 
wiedzy na temat ilości i jakości posia-
danej infrastruktury. Proces tworzenia 

planu jest równoległy z procesem iden-
tyfikacji problemów związanych z infra-
strukturą, zarządzaniem nią i zasobami 
energetycznymi. Uzyskana w ten spo-
sób wiedza pozwala na sprecyzowanie 
prognozowanych potrzeb i możliwości 
ich zaspokojenia, wskazuje rozwiąza-
nia, które w efekcie doprowadzą do po-
prawy stanu pierwotnego. Finalnie pro-
wadzi to do zmniejszenia kosztów reali-
zacji usług dla odbiorców końcowych, 
poprawia bezpieczeństwo energetycz-
ne oraz pozytywnie wpływa na sytuację 
środowiska naturalnego.

 � Lokalny rynek 
zrównoważonego 
rozwoju

Zgodnie z Prawem energetycz-
nym polityka w tym zakresie zarówno 
ze strony państwa, jak i samorządów, 
powinna być prowadzona w oparciu o 
ideę zrównoważonego rozwoju. Ozna-
cza on równoprawne traktowanie za-
spokajania bieżących potrzeb społecz-
nych oraz potrzeb przyszłych pokoleń. 

Konieczność realizacji polityki 
energetycznej wynika z podstawowej 
sprzeczności interesów odbiorców i 
producentów nośników energii. Gmi-
na nie jest samodzielnym graczem na 
lokalnym rynku energetycznym, wobec 
czego określając swoją pozycję i zada-
nia musi uwzględniać reguły i intere-
sy innych podmiotów lokalnego rynku 
energii oraz uczestników procesu pla-
nowania zaopatrzenia w energię elek-
tryczną, ciepło i paliwa gazowe. W tej 
sytuacji możliwość realizacji interesu 
publicznego lokalnej społeczności i jej 
gospodarki przez gminę wiąże się z in-
gerencją w funkcjonowanie rynku ener-
gii. Gminny interwencjonizm powinien 
brać pod uwagę nie tylko interes pu-
bliczny, ale także powinien dbać o za-
chowanie zasad wolnorynkowych, które 
ten interes wspierają. Wobec tego dzia-
łania gminy powinny zmierzać do stwo-
rzenia konkurencyjnego rynku energii, 
umożliwienia wyboru źródeł i dostaw-
ców energii według uznania użytkow-
ników, wypracowania mechanizmów 

współdziałania między producentami i 
odbiorcami energii, by ograniczyć kosz-
ty jej wytwarzania oraz pobierania. 

 � W tym szaleństwie  
jest metoda

Realizacja lokalnej polityki energe-
tycznej prowadzi do zapewnienia ładu 
energetycznego. Chaos na tym rynku 
związany jest z różnorodnością jego 
uczestników i przeciwstawnymi intere-
sami. Nie chodzi tylko o podział produ-
cent – konsument, ale także o komple-
mentarność różnych systemów. 

Przedstawiciele 
samorządów 
mogą 
bezpośrednio 
wpływać na 
obniżanie 
energochłonności 
posiadanych 
obiektów  
i wszystkich 
podległych 
jednostek. 
Mogą budować 
świadomość 
społeczną 
poprzez włączanie 
mieszkańców 
do procesu 
decyzyjnego, 
dotyczącego 
gospodarki 
energetycznej

Zarówno system zaopatrzenia w 
energię elektryczną oraz system za-
opatrzenia w gaz mogą zaspokoić po-
trzeby komfortu cieplnego. W tej sytu-
acji gmina powinna ocenić, jakiego ro-
dzaju system energetyczny wymaga 
rozwoju lub modernizacji, czy może li-
kwidacji. Innym czynnikiem zaburzają-
cym porządek na lokalnym rynku ener-
getycznym jest otoczenie prawne: pla-
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ny zagospodarowania przestrzenne-
go, społeczno-gospodarcze strategie 
rozwojowe, plany rozwojowe przedsię-
biorstw energetycznych oraz plany roz-
woju odbiorców. Prawo energetyczne 
nie wskazuje terminów uchwalania za-
łożeń do planów zaopatrzenia w nośni-
ki energii ani tym bardziej nie nakazu-
je ustanawiania samych planów. Wo-
bec przedsiębiorstw energetycznych 
nie zostały sformułowane prawne wy-
mogi dotyczące ich planów rozwojo-
wych. Harmonogramy tworzenia tych 
wszystkich dokumentów zazwyczaj są 
rozbieżne, co implikuje znaczące trud-
ności w zarządzaniu rynkiem energii i 
zwiększa koszty jego funkcjonowania, 
którymi z reguły obarczani są odbior-
cy ostateczni. Wyraźnie zarysowuje się 
tutaj obszar działań gminy w zakresie 
organizacyjnym i politycznym. Zapew-
nienie ładu energetycznego gmina mo-
że osiągnąć poprzez ukierunkowywa-
nie rozwoju systemów energetycznych 
zgodnie z celami strategicznymi rozwo-
ju społeczno-gospodarczego. Planowa-
nie powinno być procesem powtarzal-
nym i otwartym, dostosowane do nie-
ustannie zmieniających się uwarunko-
wań wewnętrznych i zewnętrznych oraz 
dostępnych informacji o lokalnych sys-
temach energetycznych. Ciągła inwen-
taryzacja i aktualizacja danych prowa-
dzi do szybkiego rozpoznawania poja-
wiających się trudności i ryzyk.

Przedstawiciele gmin kształtując za-
gospodarowanie przestrzenne poprzez 
tworzenie dokumentów planistycznych, 
decydują o rozwoju infrastruktury tech-
nicznej. Z kolei w wyniku realizacji wie-
loletnich planów inwestycyjnych, gene-
rują zapotrzebowanie na media i same 
w dużym stopniu konsumują energię, 
przez co mają bezpośredni wpływ na 
kształt rynku energii. Przedstawiciele 
samorządów mogą bezpośrednio wpły-
wać na obniżanie energochłonności po-
siadanych obiektów i wszystkich podle-
głych jednostek. Mogą budować świa-

domość społeczną poprzez włączanie 
mieszkańców do procesu decyzyjnego, 
dotyczącego gospodarki energetycznej. 

Do barier w zakresie skutecznej re-
alizacji polityki energetycznej należy bez 
wątpienia zaliczyć niepewność co do 
efektów jej realizacji, zmienne warunka-
mi (ceny energii, podaż i popyt), zmien-
ne i nieprecyzyjne regulacje prawne, 
brak wzorców współdziałania różnych 
uczestników lokalnego rynku energii, 
czy brak posiadania przez gminy ener-
getycznych linii przesyłowych. Jednak 
mimo to, będąc gospodarzem określo-
nego obszaru, gmina powinna czuć się 
zobowiązania do podejmowania dzia-
łań, których efektem będzie możliwie 
najpełniejsze zaspokojenie interesów 
wszystkich uczestników rynku energii 
z uwzględnieniem zasad zrównoważo-
nego rozwoju oraz dbałości o środowi-
sko naturalne, a przede wszystkim ma-
jąc na uwadze bezpieczeństwo ener-
getyczne mieszkańców. 

 � Wyzwania

Nie bez znaczenia pozostają wy-
zwania związane z realizacją Pakietu kli-
matycznego Unii Europejskiej. Jego re-
alizacja w głównej mierze powinna od-
bywać się na poziomie lokalnym, gdyż 
występują tu duże możliwości zwięk-
szania efektywności energetycznej przy 
jednoczesnym obniżaniu emisji gazów 
cieplarnianych oraz zwiększaniu wy-
korzystania energii odnawialnej. Weź-
my przykład Szwecji, która na pozio-
mie lokalnym w bardzo dużym stopniu 
(w 80%) wykorzystuje odpady komu-
nalne do produkcji ciepła. Pozwala to 
nie tylko rozwiązać problem rozrasta-
jących się składowisk, ale także obni-
żyć całkowity bilans energochłonności 
lokalnej społeczności i w dużym stop-
niu uniezależnić zaopatrzenie w ener-
gię i zwiększyć jego bezpieczeństwo. 

Gminne polityki energetyczne po-
winny uwzględniać zasadę Genera-

cji Rozproszonej, która umożliwia wy-
korzystywanie lokalnych możliwości 
energetycznych. Zaliczają się do nich 
m.in. miejscowe małe źródła gazu, za-
soby energii zawartej w biomasie, prze-
mysłowe ciepło odpadowe, odnawial-
ne źródła energii, tj. geotermia, wiatr, 
czy słońce. Gminna polityka energe-
tyczna umożliwia skuteczne oddziały-
wania na zmniejszenie kosztów usług 
energetycznych, ochronę środowiska 
przyrodniczego. Powinna również stwo-
rzyć warunki umożliwiające powstawa-
niu miejsc pracy związanych z rozwo-
jem usług energetycznych. Być może 
ze względu na swój pozornie futury-
styczny charakter, nierozwiązana po-
zostaje w Polsce problematyka tzw. 
„prosumentów”, czyli jednostkowych 
gospodarstw domowych, które są nie 
tylko odbiorcami energii, ale mogą rów-
nież – dzięki zainstalowanym domowym 
systemom wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii – być jej producentami. 
Zapewne wraz z rozwojem technolo-
gii i świadomości społecznej aspekt 
ten będzie odgrywał coraz większą ro-
lę w funkcjonowaniu lokalnych rynków 
energetycznych. 

Narodowy Plan Rozwoju na la-
ta 2007-2013 zakłada usprawnienie  
infrastruktury energetycznej, zwięk-
szenie energii produkowanej w ukła-
dzie skojarzonym, energii wytworzonej 
z odnawialnych źródeł energii, popra-
wę efektywności energetycznej gospo-
darki, unowocześnienie sektora ener-
getycznego, rozwój systemów przemy-
słowych i połączeń transgranicznych, 
wspieranie rozwoju rozproszonych i lo-
kalnych rynków paliw i energii. Realiza-
cja tego planu przy obecnym zaanga-
żowaniu samorządów w prowadzenie 
polityki energetycznej z pewnością się 
nie uda, czego efekty bezpośrednio 
dotkną mieszkańców miast i wsi, je-
śli nie w postaci regularnych awarii, to 
na pewno w postaci wysokich cen. o

Do opracowania artykułu wykorzystano m.in. materiały pochodzące z konferencji pt. „Efektywność energetyczna i pla-
nowanie energetyczne w gminach jako instrumenty polityki klimatycznej”, zorganizowanej przez Fundację Aeris Futuro  
24 listopada 2009 r. w Poznaniu. 
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Konferencja skupiła przedstawicie-
li środowiska akademickiego oraz 

praktyków z administracji publicznej 
oraz przedsiębiorstw. Jej celem było 
interdyscyplinarne podejście do kwe-
stii zmian klimatu. Konferencja sta-
nowi punkt wyjścia w obszarze prze-
kraczania granic dziedzin i elimino-
wania barier, stojących na drodze do 
kompleksowej analizy problemu. Pro-
blemu, który ma wymiar międzynaro-
dowy oraz międzypokoleniowy. Pod-
czas Konferencji spotkało się szero-
kie gremium polskich ekspertów, po-
dejmujących tematykę omawianego 
obszaru. Blok ministerialny otworzy-
li dwaj polscy Prezydenci Konferencji 
Stron Konwencji Klimatycznej – prof. 
dr hab. Maciej Nowicki oraz prof. dr 
hab. Jan Szyszko. Około 80 wystą-
pień prelegentów odbyło się w pię-
ciu panelach: polityczno-administra-
cyjnym, filozoficzno-etycznym, edu-
kacyjnym, prawnym oraz gospodar-
czym. Zamierzeniem panelu politycz-
no-administracyjnego było zwrócenie 
uwagi na rolę, jaką w obszarze zmian 
klimatu pełnią polityka oraz budowanie 
świadomości. Poruszane zagadnienia 
dotyczyły m.in. polityki międzynarodo-
wej i wspólnotowej, a także ukazywa-
ły zadania jakie stoją przed polską ad-
ministracją w realizacji celów klima-
tycznych. Problem zmian klimatycz-
nych uważany jest za jedno z najważ-
niejszych wyzwań przed jakimi obec-
nie stoi globalna społeczność. Analiza 
tego zagadnienia wskazuje na powią-
zania z kryzysem moralnym. Kwestie 
dotyczące sprawiedliwości, odpowie-
dzialności za przyszłe pokolenia, praw 
człowieka były dyskutowane podczas 
panelu filozoficzno-etycznego. Celem 
panelu edukacyjnego było ukazanie 
roli jaką pełni szkoła w kształtowaniu 
świadomości ekologicznej. Wskaza-
no na konieczność tworzenia progra-
mów ekoedukacyjnych, uwrażliwiają-
cych już od najmłodszych lat na rela-
cje człowieka z naturą. Przedmiotem 
analiz w panelu prawnym były sprawy 
odnoszące się do prawa zmian klima-
tu (prawa ochrony klimatu) będącego 

ZmIANY KLImATu 
A SPOłECZEńSTWO

W dniach 19-20 listopada 2009 r. na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego odbyła się Konferencja Naukowa 
z Cyklu Problemy XXI wieku – zagadnienia zmian 
klimatycznych oraz ich wpływ na współczesnego 
człowieka pt.: „Zmiany Klimatu a Społeczeństwo”. 
Wydarzenie to zostało zorganizowane przez 
Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW we współpracy z 
Wydziałem Prawa i Administracji UKSW, SGH oraz 
Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW. Konferencja 
została objęta honorowym patronatem Prezydenta 
Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej Ministra 
Środowiska RP prof. dr hab. Macieja Nowickiego, 
a także Wicepremiera Ministra Gospodarki RP 
Waldemara Pawlaka oraz Rektora UKSW ks. prof. 
dr. hab. Ryszarda Rumianka i Rektora SGH prof. 
dr. hab. Adama Budnikowskiego. 

nowym, wyodrębniającym się obszarem prawa. Zwrócono uwagę nie tylko na 
potrzebę redukcji i pochłaniania gazów cieplarnianych, ale również na działania 
adaptacyjne. Niezwykle istotna jest potrzeba przygotowania gospodarek i społe-
czeństwa do nowych warunków. Wymaga to tworzenia nowych podejść, mecha-
nizmów oraz instrumentów, by zmienić priorytety w polityce gospodarczej. Do-
stosowanie się do prognozowanych konsekwencji globalnych zmian klimatycz-
nych wiąże się z kosztownymi działaniami. O konieczności ich podjęcia przeko-
nywali prelegenci podczas panelu gospodarczego. Szeroka formuła Konferencji 
miała wpływ na bardzo duże zainteresowanie. Materiały z konferencji są dostęp-
ne na stronie www.klimat.ieib.edu.pl.

Organizatorzy kierują podziękowania do Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej za dofinansowanie konferencji. Organizatorzy dzię-
kują Sponsorom Konferencji: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. oraz SPEC S.A. 
a także Maxformat za sprawne przygotowanie materiałów konferencyjnych. Or-
ganizatorzy podziękowania składają również Patronom Medialnym, wśród któ-
rych znajdują się: Polskie Radio S.A., Nowa Energia, Przegląd Komunalny, Czy-
sta Energia, Prawo i Środowisko, Środowisko, cire.pl oraz prawoklimatyczne.pl.

dr Leszek Karski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 
Uniwersytetu im. Kardynała S. Wyszyńskiego
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Rozmowa z Markiem Chagowskim, głównym energetykiem Kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

GoSPoDARKA ENERGIą ElEKTRyCZNą 
w „BOgdANCE” 
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Jak kształtuje się system energe-
tyczny kopalni „Bogdanka”?

Kopalnia posiada 3 przyłącza do 
zewnętrznej sieci elektroenergetycz-
nej 110 kV – w Bogdance, Nadrybiu i 
Stefanowie. Każde z tych przyłączy to 
stacja 110 kV zasilana napowietrzny-
mi liniami 110 kV. Stacja w Bogdance 
zasilona jest liniami z kierunku Łęcznej, 
Nadrybia i Biskupic, stacja w Nadrybiu 
z kierunku Bogdanka i Chełma, a sta-
cja w Stefanowie z kierunku Bogdan-
ki i Biskupic. Wszystkie stacje pracują 
w pierścieniu. Główne obiekty kopalni 
zasilane są napięciem 6 kV z 8 trans-
formatorów 110/6kV. 

Najbardziej energochłonne obiekty 
kopalni to maszyny wyciągowe, zakład 
mechanicznej przeróbki węgla, pom-
py głównego odwadniania, wentylato-
ry oraz główne napędy dołowe. 

W jaki sposób realizowany jest u 
Państwa zakup energii elektrycznej?

Wieloletnim dostawcą energii elek-
trycznej dla obiektów kopalni jest PGE 
Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. 
Zakup energii realizowany jest w opar-
ciu o indywidualną umowę komplekso-
wą bazującą na taryfie A-24, a roczny 
wolumen obrotu wynosi ok. 180 GWh.

Dotychczas kopalnia nie korzysta-
ła z zakupu energii elektrycznej na wol-
nym rynku. Obserwujemy rynek ener-
gii elektrycznej, systematycznie anali-
zujemy różne otrzymywane oferty za-
kupu energii, dyskutujemy z wybrany-
mi przedsiębiorstwami obrotu energi 
na temat ich ofert. Jak dotąd jednak 
zawsze najkorzystniejszą ofertę usłu-
gi kompleksowej otrzymujemy od PGE 
Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. 

Współpraca z tym dostawcą od-
bywa się na zasadach partnerskich i 
spełnia nasze oczekiwania w zakresie 
nie tylko pewności zasilania, ale rów-
nież ceny zakupu energii elektrycznej. 
Korzystamy, z unikalnej w skali kraju, 
taryfy z czterema strefami czasowymi, 
która promuje przenoszenie obciążeń 
na dolinę obciążenia systemu elektro-
energetycznego, a to w naszych wa-
runkach, przy naszym profilu zużycia 

energii, pozwala istotnie obniżyć śred-
nią cenę zakupu. Jesteśmy zadowo-
leni z szybkiej i sprawnej obsługi tech-
niczno-handlowej oraz doradztwa w za-
kresie rozwiązywania problemów wyni-
kłych w trakcie eksploatacji, optymali-
zacji mocy zamówionej, doboru ukła-
du pomiarowego i oprogramowania.

Czy firma korzysta z narzędzi 
informatycznych wspomagających 
zakup i gospodarkę energią elek-
tryczną?

Do celów monitorowania i bieżą-
cej optymalizacji gospodarki energią 
elektryczną wykorzystujemy oprogra-
mowanie „Solen” i „Skaden” firmy Po-
zyton. Nie posiadamy innych, bardziej 
zaawansowanych narzędzi informatycz-
nych wspomagających zakup energii 
na wolnym rynku.

Czy Pana zdaniem białe certyfi-
katy mogą być zachętą do działań 
w kierunku oszczędzania energii?

Białe certyfikaty mogą być zachętą 
do oszczędzania energii, choć podej-
mowane przez nas działania moderni-
zacyjne wynikają głównie z potrzeby 
zapewnienia odpowiedniej niezawod-
ności urządzeń ciągu technologiczne-
go, a efekty oszczędnościowe wynika-

jące ze stosowania najnowocześniej-
szych rozwiązań technicznych są nie-
jako ubocznym efektem ww. działań.

Spora część przemysłowych od-
biorców energii elektrycznej myśli o 
własnych źródłach zasilania, głów-
nie o OZE. Czy ten kierunek może 
przynieść oczekiwane korzyści?

Kopalnia Bogdanka nie jest i nie 
planuje być producentem energii. Po-
siadamy jednak udziały w spółce Łę-
czyńska Energetyka, która powstała w 
ramach restrukturyzacji kopalni na ba-
zie jej majątku w postaci ciepłowni, któ-
ra zaopatruje kopalnię i okoliczne miej-
scowości w ciepło i wodę pitną.

Spółka ta przygotowuje od kilku lat 
inwestycję zmierzającą do modernizacji 
ciepłowni i przekształcenie jej w elek-
trociepłownię spalającą w kotle fluidal-
nym odpadowe muły poflotacyjne oraz 
biomasę. Zauważając korzyści ekolo-
giczne i ekonomiczne płynące z takiej 
modernizacji wspieramy działania Łę-
czyńskiej Energetyki. 

Jeśli plany zostaną zrealizowane 
możemy liczyć również na znaczne ob-
niżki kosztów zakupu energii elektrycz-
nej, gdyż część energii – zużywanej 
przez kopalnię w rejonie pola Bogdan-
ka, nie byłaby obciążona kosztami jej 
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przesyłu, bowiem moc z bloku elektro-
ciepłowni wprowadzana byłaby do sys-
temu elektroenergetycznego na stacji 
110 kV Bogdanka, będącej własno-
ścią kopalni.

Czy są prowadzone działania 
edukacyjne w zakresie poszano-
wania energii? 

W trakcie okresowych szkoleń pra-
cowników kopalni poruszane są zagad-
nienia poszanowania i racjonalnego 
użytkowania energii elektrycznej oraz 
innych mediów zużywanych w kopal-
ni w celu wytworzenia u nich nawyku 
oszczędzania ww. mediów.

Jakie podejmujecie działania  
w zakresie racjonalizacji zużycia 
energii elektrycznej i innych me-
diów?

Racjonalizacja zużycia energii elek-
trycznej i innych mediów realizowana 
jest poprzez działania organizacyjne 
oraz modernizację urządzeń. Prowa-
dzone jest systematyczne monitoro-
wanie zużycia na głównych kierunkach 
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użytkowania energii. Podejmowane są 
również bieżące działania w celu jej jak 
najbardziej racjonalnego, z punktu wi-
dzenia kosztów, zużycia.

Sukcesywnie, w miarę posiadanych 
środków finansowych wymieniane są 
na energooszczędne napędy urządzeń 
na powierzchni i dole kopalni oraz ze-
stawy pomp głównego odwadniania na 
bardziej wydajne i energooszczędne.

Ostatnia z zakończonych inwe-
stycji modernizacyjnych – moderniza-
cja układu napędowego wentylatorów 
głównych kopalni w polu Bogdanka 
od pierwszych dni eksploatacji przy-
nosi znaczne efekty, które w ciągu ok. 
4 lat pozwolą na zwrot poniesionych 
nakładów. o

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak

Oferta�firmy:

Liczniki�energii�elektrycznej
dla�energetyki�zawodowej
i�przemys³owej.

–�pakiet�narzêdziowy
do�technicznej�i�handlowej
obs³ugi�liczników�energii
elektrycznej.

–�system
kompleksowej�analizy�danych
o�zu¿yciu�energii�elektrycznej.
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Z.E.U.P.�POZYTON –�dostawca�nowoczesnych�rozwi¹zañ
systemowych,�wspomagaj¹cych�gospodarkê�energetyczn¹.

Zak³ad�Elektronicznych�Urz¹dzeñ�Pomiarowych�POZYTON�Sp.�z�o.o.
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mgr inż. Jerzy Chudorliński, mgr inż. Maciej Rup, mgr Monika Kosyra, Instytut Tele- i Radiotechniczny

w sterownikach polowych SN 

Postęp cywilizacyjny wymusza na producentach sprzętu 
technicznego stałe śledzenie aktualnego stanu wiedzy i takie 

dostosowanie się do nowych kierunków rozwoju, aby sprostać 
coraz to nowszym wymaganiom i panującym trendom. Umiejętność 
wczesnego dostrzegania i przewidywanie zmian przez kadrę 
menedżerską oraz umiejętność ich implementacji w produktach 
stanowi o pozycji firmy na rynku. 

Jednym z dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki jest sektor 
elektroenergetyczny i właśnie ten dynamiczny rozwój wymusza na 

firmach w nim działających strategie ciągłego doskonalenia produktu. 

System energetyczny, a co za tym 
idzie przedsiębiorstwa działające 

w sektorze energetycznym, odpowia-
dają za dostarczenie energii elektrycz-
nej zarówno dla strategicznych, jak i 
indywidualnych odbiorców. W społe-
czeństwie globalnym ludność zosta-
ła przyzwyczajona do faktu nieustan-
nej dostępności energii. W efekcie te-
go nawet niewielka awaria może wy-
wołać panikę wśród ludności. Przerwy 
w zasilaniu prowadzą także do po-
ważnych strat w przemyśle wynikają-
cych z przerwania procesów produk-

cji. Są gałęzie gospodarki, dla których 
nawet chwilowy zanik zasilania ozna-
cza poważne straty. W celu zapewnie-
nia ciągłego podnoszenia szeroko ro-
zumianego poczucia bezpieczeństwa 
i komfortu użytkowania sprzętu tech-
nicznego, Instytut Tele- i Radiotech-
niczny, opracowuje i wdraża coraz no-
wocześniejsze i bardziej zaawansowa-
ne technicznie rozwiązania konstruk-
cyjne. Przykładem tego jest seria urzą-
dzeń zabezpieczeniowych MUPASZ, 
która od początku lat 80. ulega ciągłe-
mu rozwojowi. Na rynek trafiła właśnie 

nowa generacja tych urządzeń MU-
PASZ serii 710/810.

Podczas opracowywania kolejnych 
generacji urządzeń kierowano się na-
stępującymi zasadami:

 � udoskonalania już istniejących 
funkcji,

 � zapewnienia prostej i ergonomicz-
nej obsługi, tak by nowo powstałe 
urządzenie było przyjazne dla per-
sonelu obsługującego,

 � wprowadzania nowej funkcjonal-
ności.

ImPlemenTAcjA 
InnOWAcyjnych 
rOzWIązAŃ
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skiego, przewidzianych przepisa-
mi dla tego typu sprzętu oraz norm 
GOST i GOST-R,

 � współpracy z systemami nadrzęd-
nymi,

 � łatwości konfiguracji parametrów 
pracy,

 � zapewnienie bezobsługowej pracy 
oraz wieloletniego okresu eksplo-
atacji wymaganego przez rosyjski 
przemysł wydobywczy,

 � stopnia ochrony IP54 od strony 
czołowej lub wyższej,

 � ergonomicznej budowy w celu uła-
twienia personelowi obsługujące-
mu łatwiejszej obsługi.

 � Współpraca  
z rozdzielnią

Urządzenia te współpracują z roz-
dzielniami SN różnych producentów. 
Podstawową funkcją urządzenia EAZ 
jest sterowanie wyłącznikiem, pomia-
ry, realizacja zabezpieczeń i automa-
tyk. Ponadto analizuje  ono stan roz-
dzielni  i wystawia odpowiednie sygna-
ły sterujące dla innych urządzeń w niej 
zainstalowanych. Świat zewnętrzny 
dla urządzenia EAZ jest widoczny po-
przez przekładniki prądowe i napięcio-
we. Urządzenia realizują pomiary prą-
dów fazowych, prądów ziemnozwarcio-
wych oraz napięć fazowych i napięcia 
zerowego. Ze względu na wymagania 
izolacji wszystkie wejścia, wyjścia dwu-

stanowe oraz wejścia pomiarowe po-
siadają izolację galwaniczną. 

 � Analiza parametrów 
wyłącznika

Do podstawowego zestawu para-
metrów charakteryzujących jakość wy-
łącznika należą czasy załączania oraz 
czasy wyłączania poszczególnych jego 
kolumn, a także rozrzuty pomiędzy tymi 
czasami. Do wyznaczania tych czasów, 
oprócz analizy stanów generowanych 
przez łączniki krańcowe (skojarzone z 
wyłącznikiem SN), wykorzystano tak-
że wyniki analizy wartości chwilowych 
prądów fazowych. Zaimplementowany 
w urządzeniu EAZ algorytm udostępnia 
służbom eksploatacyjnym informację o 
stanie wyłącznika. Wyznaczone przez 
algorytm poszczególne czasy wyłączni-
ka SN stanowią dane wejściowe dla in-
nych procedur, np. dla procedury infor-
mującej użytkownika o potrzebie prze-
glądu technicznego, czy też wystąpie-
niu ryzyka awarii. 

 � Analizatory zakłóceń  
i jakości energii

Coraz częściej warunkiem przyłą-
czenia zakładu przemysłowego do sieci 
energetycznej jest zainstalowanie ana-
lizatora jakości energii, którego rolą jest 
informowanie o poziomie wprowadza-
nych zakłóceń do sieci, jak i ich anali-
za. Integracja analizatora jakości ener-
gii z urządzeniem zabezpieczeniowym 
pozwala na obniżenie kosztów, jak rów-
nież  na diagnostykę miejsca powsta-
wania zakłóceń. W cenie sterownika 
polowego służby eksploatacje otrzymu-
ją analizator jakości energii, co znacznie 
podwyższa ich wiedzę na temat obiek-
tu, który nadzorują. Analizatory zakłó-
ceń są realizowane pod kątem wystą-
pienia i pomiaru przebiegów odkształ-
conych oraz w celu wizualizacji tych 
przebiegów i zdiagnozowania wystę-
pujących zakłóceń.

Pomiar prądów i napięć odbywa się 
na szybkich przetwornikach A/C, na-
stępnie jest przeprowadzana ich ana-Rys.1. MUPASZ 710

Jako standard przyjęto takie rozwią-
zania jak logika programowalna, koloro-
wy wyświetlacz, złącze podczerwieni, 
rejestrator zakłóceń. Instytut Tele-  
i Radiotechniczny jako nowość do urzą-
dzeń EAZ nowej generacji serii MU-
PASZ wprowadza takie funkcje jak ana-
liza parametrów wyłącznika, analiza-
tor jakości energii, czy też zabezpie-
czenia łukowe.

Urządzenia MUPASZ są przezna-
czone do nadzoru pracy rozdzielni śred-
nich napięć. Dzięki swej uniwersalnej 
budowie mogą obsługiwać różne typy 
pól, realizując wybrane przez użytkow-
nika funkcje w zakresie zabezpieczeń, 
sygnalizacji, automatyk i pomiarów, jak 
i współpracować w systemie automa-
tyk z innymi urządzeniami będącymi na 
wyposażeniu rozdzielni.

Już na samym początku opraco-
wywania tych urządzeń przyjęto ostre 
wymagania dotyczące:

 � niezawodności,
 � stabilności pracy w trudnych wa-

runkach klimatycznych klimatu 
umiarkowanego i chłodnego,

 � funkcjonalności dla potrzeb górnic-
twa dołowego,

 � funkcjonalności dla potrzeb prze-
mysłu wydobywczego,

 � spełnienia wymagań przewidzia-
nych dyrektywami WE,

 � spełnienia wymagań przewidzia-
nych przepisami górniczymi,

 � spełnienia wymagań rynku rosyj-
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liza w celu zdiagnozowania zakłóceń 
za pomocą specjalnie opracowanych 
i zaimplementowanych algorytmów. 
Analiza Fouriera pozwala na wykrywa-
nie składowych harmonicznych i inter-
harmonicznych sygnałów mierzonych. 
Przed przeprowadzeniem analizy Fo-
urierowskiej próbki z poszczególnych 
kanałów pomiarowych poddawane są 
procesowi resamplingu w celu zmiany 
efektywnej częstotliwości próbkowa-
nia tak, aby niezależnie od częstotli-
wości przebiegu próbkowanego, uzy-
skać dokładnie 2N próbek sygnału na 
okres, gdzie N jest liczbą całkowitą, i 
zastosować efektywne procedury FFT 
wyznaczania widma Fourierowskiego. 
Zapady oraz przepięcia są wyznacza-
ne przez obliczanie wartości RMS re-
jestrowanych napięć i prądów. Oblicze-
nia są wykonywane co ½ okresu czę-
stotliwości sieci.

 � Zabezpieczenie łukowe

Następną funkcją zaimplemento-
waną w uniwersalnym sterowniku po-
lowym są zabezpieczenia łukowe. Jest 
możliwe wyposażenie sterownika polo-
wego w od czterech do ośmiu optycz-
nych czujników światła reagujących na 
zwarcie łukowe. Pola zasilające i odpły-
wowe wyposaża się w cztery czujniki 
łuku, a pole sprzęgła wyposaża się w 
osiem czujników łuku. 

Standardowe połączenia miedzypo-
lowe realizujące kompleksową ochronę 
rozdzielni od zwarć łukowych przedsta-
wione są na rysunku 2.

Istotą działania automatyki ochrony 
od zwarć łukowych jest zasada detek-
cji łuku zarówno przed, jak i za wyłącz-
nikiem. Jeśli urządzenie zabezpiecze-
niowe wykryje zwarcie łukowe w stre-
fie za wyłącznikiem, wówczas daje ono 
sygnał na otwarcie własnego wyłącz-
nika. Jeśli zaś zwarcie łukowe wystą-
pi w strefie przed wyłącznikiem, sygnał 
sterujący zostanie wysłany do własne-
go wyłącznika lub wyłączników w po-
lach nadrzędnych. Zabezpieczenie od 
zwarć łukowych może być pobudzone 
od różnych kryteriów tj.:

 � od światła,
 � od światła i spadku napięcia,
 � od światła i wzrostu prądu,
 � od światła i spadku napięcia lub 

wzrostu prądu,
 � od światła i spadku napięcia i wzro-

stu prądu.

 � Systemy nadrzędne 

Każde z urządzeń EAZ może być 
wyposażone w moduł komunikacyjny, 
współpracujący z systemami nadrzęd-
nymi różnych producentów. Do komuni-
kacji stosuje się modemy światłowodo-
we lub modemy komunikacyjne z izo-
lacją transoptorową RS232 i RS485. 
Standardowo komunikacja odbywa 
się po protokole ModBus RTU lub IEC 
60870-5-103. Urządzenia przewidzia-
ne są również do pracy w rozdzielniach 
zgodnie z normą  IEC 61850. Norma 
powstała w celu ujednolicenia komu-
nikacji wzajemnej między urządzenia-
mi EAZ i  określa komunikację urzą-
dzeń EAZ z wykorzystaniem sieci lo-
kalnych LAN. Zastosowanie postano-
wień tej normy w urządzeniach EAZ po-
zwala zredukować ogólne koszty reali-
zacji obiektów elektroenergetycznych, 
poprzez zminimalizowanie połączeń 
elektrycznych.

 � Niezależny odcinacz 
prądowy

Zaletą nowej generacji urządzeń 
EAZ serii MUPASZ jest praca w trybie 
awaryjnym. Integralną częścią urzą-
dzenia jest niezależny rezerwowy sto-
pień zabezpieczający, działający nawet 
w przypadku zaniku zasilania. Stacja 
wyposażona w urządzenia MUPASZ z 
wbudowanymi rezerwowymi układami 
zabezpieczająco-wyłączającymi może 
pracować przez długi czas, aż do usu-
nięcia awarii. 

Urządzenie spełnia wymagania sek-
tora rynku elektroenergetycznego, co 
zostało potwierdzone certyfikatami In-
stytutu Elektrotechniki.

Urządzenia te w latach 2008-2009 
zdobyły złote medale na międzynaro-
dowych targach w Brukseli i Seulu, jak 
również zostały specjalnie nagrodzone 
przez delegacje rządowe Rosji i Arabii 
Saudyjskiej. Urządzenia te również uzy-
skały dyplom i medal Prezesa SEP na 
I Kongresie Elektryki Polskiej pod pa-
tronatem Ministra Gospodarki z okazji 
90-lecia SEP oraz złoty medal na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich 
EXPOPOWER 2009.o

 Rys. 2. Schemat działania zabezpieczenia łukowego  
na przykładzie rozdzielnicy dwusekcyjnej
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Wojciech Piskorski, Climate Engineering Sp. z o.o., Ireneusz Roj, TBSS Sp. z o.o.

dla Efektywnego Zarządzania Energią w przedsiębiorstwie

Wystarczy włączyć urządzenie, odkręcić kran, nacisnąć przycisk i już działa. 
Cudowne, wygodne zdobycze cywilizacji są na wyciągnięcie ręki.

W tym, że sobie ułatwiamy życie nie ma nic zdrożnego. Jest to jeden z 
istotnych motorów napędowych rozwoju. W zasadzie wszystko, co ułatwia 

nam życie, wiąże się z konsumpcją energii. Każdy produkt, każda godzina naszej 
pracy czy codziennego funkcjonowania, obarczona jest konkretną ilością zużytej 
energii. Paradoksalnie, sama produkcja energii związana jest z jej zużyciem. 
Wystarczy policzyć, ile tak naprawdę (w %) energii zawartej np. w węglu trafia 
do końcowego odbiorcy. Wydobycie, transport, produkcja energii elektrycznej 
ze sprawnością około 40%, straty na przesyle, itp. Na to wszystko zużywana jest 
energia. Na końcu zostaje jej zatem niewiele. oczywiście pojęcie „energia” nie 
dotyczy w tym przypadku wyłącznie energii elektrycznej. 

dobry klimat
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ściowe oraz na innowacje, itp. 
Projekty związane z efektywnością energetyczną są z powodzeniem realizo-

wane na całym świecie pod egidą Narodów Zjednoczonych jako projekty CDM, 
przynosząc korzyści w postaci rozwoju nowych technologii oraz pozyskiwania 
uprawnień do emisji dla firm i rządów z całego świata. 

 � Podstawa skutecznego zarządzania energią - czyli w 
jakim miejscu jesteśmy i ile możemy osiągnąć

Sposób realizacji zamierzenia związanego z oszczędzaniem energii jest dzia-
łaniem kompleksowym. Nawet tak szacowna instytucja jak ISO postanowiła opra-
cować standard dotyczący zarządzania energią (ISO 50001). Trwają prace nad 
ostateczną wersją tego standardu. 

Gdy przyjrzymy się metodologiom UNFCCC oraz zapisom w projekcie Usta-
wy o efektywności energetycznej, wyłania się spójny obraz działań opartych o 
rzetelne pomiary i porównanie efektu oszczędnościowego ze stanem poprzedza-
jącym projekt (tzw. linia bazowa). Pojawiają się tutaj takie pojęcia jak: cel reduk-
cyjny, efekt użytkowy, oszczędność energii, weryfikacja oszczędności energii, itp. 

Sposób podejścia do realizacji działania oszczędnościowego pokazuje ry-
sunek 1.

Uzyskany efekt oszczędnościowy może się zmieniać w czasie! Starzeją się 
urządzenia, przestają działać procedury, ludzie powracają do dawnych nawyków ... 

Jedna z podstawowych zasad zarządzania mówi: jeśli nie jesteś w stanie cze-
goś dobrze zmierzyć - nie możesz tym skutecznie zarządzać.

Jakikolwiek cel redukcyjny, zamierzenie oszczędnościowe, musi być wyra-
żone za pomocą konkretnych wskaźników i liczb. Te z kolei wskaźniki powinny 
się przekładać na bezpośrednie działania, inwestycje, sposoby zachowania ludzi, 
itp. Czy to się nazywa obliczenie poziomu bazowego, czy wstępny audyt efek-
tywnościowy - nie tylko umożliwi nam wyznaczenie punktu odniesienia dla kon-
kretnych oszczędności (nasze pieniądze) i ułatwi planowanie, ale również będzie 
stanowił obowiązkowy element procedury uzyskiwania np. „białych certyfikatów”.

Dla tych, którzy stosują np. normę ISO 14001 nie powinno to stanowić żad-
nej nowości. No właśnie, nie powinno… A jednak przy tak powszechnym obwie-
szaniu ścian certyfikatami ISO wydaje się, że tylko niewiele firm potrafi popraw-
nie zdefiniować swoje cele, zadania, programy, a następnie przetłumaczyć je na 
tzw. kryteria operacyjne. Przy całej powszechności norm serii ISO 14001, za-
chowała ona swoją elitarność właśnie dlatego, że tylko nieliczne firmy potrafią ją 
wykorzystać w pełni. 

Prawdopodobnie jeszcze przez 
wiele lat nasza podstawowa struk-

tura wytwarzania energii elektrycznej 
oparta będzie na węglu brunatnym i 
kamiennym. Podobnie jest z ciepłem. 
Taka sytuacja w Polsce nieuchronnie 
prowadzi do konieczności ponosze-
nia znacznych kosztów związanych z 
ochroną środowiska (w tym klimatu). 
Liczne regulacje prawne oraz umowy 
międzynarodowe zmuszają producen-
tów energii do inwestycji w podnosze-
nie sprawności wytwarzania, oczysz-
czania spalin (tutaj SO2 oraz NOx wy-
dają się największym wyzwaniem), za-
kupu uprawnień do emisji CO2, itp. W 
planach są także próby wychwytywa-
nia i zatłaczania CO2 pod ziemię (tzw. 
CCS). 

 � Inwestycje w 
efektywność – redukcja 
kosztów energii

Tym sposobem dochodzimy do 
punktu koszty. Bardzo duże koszty. 
Można ze znacznym prawdopodobień-
stwem założyć, że koszty te będą mu-
siały zostać solidarnie pokryte przez 
końcowych odbiorców w postaci co-
raz wyższych opłat za energię.

Jest to naszym zdaniem pierwszy, 
i dla każdego czytelny, powód do za-
stanowienia się nad oszczędzaniem po 
stronie odbiorcy – końcowego użytkow-
nika. Są też inne powody. Ot, chociaż-
by ochrona środowiska, poprawa wize-
runku przedsiębiorstwa, możliwość wy-
generowania dodatkowych środków z 
licznych mechanizmów wsparcia dzia-
łań efektywnościowych. 

Ten ostatni powód, wciąż mało 
znany, warto wziąć pod uwagę. Istnie-
ją takie mechanizmy jak System Zielo-
nych Inwestycji (wkrótce zacznie funk-
cjonować również w Polsce), mecha-
nizm wsparcia w postaci białych cer-
tyfikatów, który wprowadza w Polsce 
projekt ustawy o efektywności energe-
tycznej, możliwość realizacji projektów 
Wspólnych Wdrożeń, możliwość po-
zyskiwania środków unijnych na inwe-
stycje proekologiczne, proefektywno-

Rys. 1. Sposób podejścia do realizacji działania oszczędnościowego
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 � Inteligentny system zarządzania – gadżet, wygoda, 
czy po prostu ekonomia?

Wyobraź sobie, że siedzisz sobie wygodnie w domu ze swoim laptopem i 
przy pomocy jednego kliknięcia możesz zgasić światło na hali produkcyjnej, któ-
rego zapomnieli wyłączyć twoi pracownicy. Możesz sprawdzić, czy pozamyka-
no wszystkie okna, czy maszyny zostały wyłączone i nie pobierają niepotrzebnie 
energii. Mało tego – możesz zobaczyć dzienny wykres zużycia energii w podzia-
le na stanowiska pracy. Możesz zobaczyć, ile Cię to dzisiaj kosztowało i ile CO2 
wyemitowałeś, albo ile dzisiaj oszczędziłeś! 

Najbardziej efektywne jest zastosowanie rozwiązania systemu inteligentnego 
zarządzania w budynkach już na wczesnym etapie planowania inwestycji. Wów-
czas koszty wdrożenia w porównaniu do instalacji tradycyjnych są niższe dzięki 
bardziej elastycznemu planowaniu i bardziej efektywnemu uruchomieniu inwesty-
cji. Od samego początku wdrożenie systemu generuje oszczędności. 

Ogromne pole do popisu pojawia się również w momencie wdrożenia roz-
wiązania zarządzania energią w już działającym obiekcie. Czy oszczędność zu-
życia energii o 30% to fikcja? Spójrzmy na wyniki wdrożenia prostych rozwiązań:

 � Oszczędność do 60% energii elektrycznej oświetlenia poprzez stałą jego kon-
trolę, wykrywanie obecności i inteligentne cieniowanie (rolety okienne lub szy-
by z polaryzacją). System inteligentnego sterowania z zastosowaniem natę-
żeniowej regulacji oświetlenia wspomagany czujnikami obecności, to reduk-
cja  zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe nawet o 50-60% w 
porównaniu do systemu oświetlenia opartego o klasyczne włączniki załącz/
wyłącz. Jednocześnie system zapewnia gwarantowany komfortowy poziom 
natężenia światła na poziomie np. 400 luxów, niezależnie od pory dnia czy 
nasłonecznienia.
W nocy, w stanie „czuwania” budynku, natężenie oświetlenia, np. w cią-

gach komunikacyjnych, może zostać zredukowane do 50% mocy dając kolej-
ne oszczędności.

 � Oszczędność do 35% energii zużywanej na potrzeby ogrzewania oraz 45% 
energii elektrycznej potrzebnej do chłodzenia poprzez funkcje takie jak: indy-
widualna regulacja temperatury w pomieszczeniu oraz zdolność do wykrywa-
nia słońca i cieniowania. Centralny system sam odetnie zawór w przypadku 
otwartego okna, nie dopuszczając jednocześnie do przemrożenia pomiesz-
czenia. Po zakończeniu pracy temperatura w biurze zostanie automatycznie 
obniżona, a przed rozpoczęciem kolejnego dnia pracy pomieszczenie zosta-
nie przewietrzone i ogrzane do komfortowego poziomu. Aby uzmysłowić ja-
kie oszczędności można osiągnąć z tego tytułu – wystarczy wspomnieć, iż 
obniżenie temperatury pomieszczenia o zaledwie 1 stopień, to oszczędność 
ok. 7% kosztów ogrzewania.

 � Hale produkcyjne, biurowce, budynki użyteczności 
publicznej… Przykład szkoły - oszczędność do 50% 
kosztów energii

Zrealizowana inwestycja w jednej ze szkół pozwoliła na precyzyjne zarządza-
nie budynkiem, ściśle powiązane z planem zajęć oraz z warunkami pogodowymi 
w celu zapewnienia sprawnego i ekonomicznego funkcjonowania szkoły. Obszer-
ne opcje automatyzacji systemu pozwalają z największą precyzją bezproblemo-
wo realizować zadania szkoły bazującej na napiętym budżecie. Kontrola oświe-
tlenia, cieniowania, ogrzewania i wentylacji prowadzą do znacznych oszczęd-

Poniżej przedstawiamy przykłady 
rozwiązań, które dostarczają użytkow-
nikowi obiektu czy właścicielowi zakła-
du - pełny wgląd w zużycie energii, a 
także aktywne działania zarządcze, już 
od etapu planowania inwestycji. 

 � Zmniejszenie zużycia 
energii w zakładzie 
o 30% - fikcja czy 
rzeczywistość?

O oszczędnościach należy myśleć 
zarówno na etapie nowych inwestycji, 
jak i w już funkcjonujących obiektach i 
organizacjach.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że 
koszty inwestycji energooszczędnych 
są większe, niż wydatki potrzebne do 
realizacji instalacji konwencjonalnych. 
Doświadczeni inwestorzy wiedzą jed-
nak, że należy spojrzeć na koszty ca-
łego cyklu życia obiektu. W planowa-
niu i w fazie budowy, inwestycje począt-
kowe w materiały są większe z powo-
du znacznie większych funkcjonalności 
systemu. Jednak, kiedy weźmie się pod 
uwagę wszystkie wydatki i koszty po-
średnie, sytuacja odwraca się: w dłu-
gim okresie oszczędności na korzyść 
instalacji inteligentnych rosną do 30% w 
stosunku do standardowych instalacji. 

Rys. 2a. Stan „przed” wdrożeniem systemu

Rys. 2b. Stan „po” wdrożeniu
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ności kosztów i chronią środowisko naturalne. Integracja monitorowania i funk-
cji bezpieczeństwa systemu „w sieci” bierze również pod uwagę fakt, że instytu-
cje publiczne mają szczególne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa osobistego 
i operacyjnego. Dzięki wdrożonemu systemowi osiągnięto redukcję kosztów o 
49%. Jako przykład niech posłuży wycinek dotyczący zarządzania energią ciepl-
ną przedstawiony na rysunku 2a i 2b.

Uzyskane efekty są całkowicie spójne z wykonanym projektem stowarzysze-
nia KNX na Uniwersytecie w Bremie. Projekt prowadzony w latach 2002-2005 w 
dwóch identycznych salach, z których jedna była zarządzaną systemem KNX.

W porównaniu do pomieszczenia, w którym oświetlenie i ogrzewanie kontro-
lowane były w sposób klasyczny, udało się uzyskać oszczędności ok. 50% łącz-
nych kosztów energii. Dodatkowo, pomiary wykazały, iż w kontrolowanym po-
mieszczeniu, średnia temperatura była o ok. 0,3oC wyższa niż w tym kontrolo-
wanym klasycznie.

 � Przykład biurowca – oszczędność do 60% kosztów 
energii

Budynki biurowe to klasyczne obszary zastosowania inteligentnych syste-
mów sterowania. System taki jest idealny do spełnienia wymogów nowoczesne-
go biura wszędzie tam, gdzie na szczycie listy jest wydajność pracowników, któ-
ra jest silnie uzależniona od środowiska pracy. W zależności od stopnia rozbu-
dowania systemu i liczby faktycznie zatrudnionych pracowników, oszczędności 
osiągają do 60% normalnych kosztów. Nowatorska technologia wyraźnie zwięk-
sza efektywność biurowca i daje przewagę konkurencyjną w obszarze najem-
ców i inwestorów.

 � Budynki przemysłowe - oszczędność do 82% kosztów 
energii

Oświetlenie, ogrzewanie w miejscu pracy, szybkość zgłaszania usterek ope-
racyjnych - to tylko kilka przykładów składników niezbędnych dla zapewnienia 
niezawodnej produkcji. System inteligentnego zarządzania w budynkach gwaran-
tuje bezpieczne środowisko pracy, które jest wiarygodnie monitorowane i zarzą-
dzane przy niskich kosztach utrzymania. Wszelkie statusy, informacje o zakłóce-
niach, monitoring mogą zostać włączone do graficznej wizualizacji 3D, czyniąc 
znaczący krok w kierunku uproszczenia zarządzania budynkami. W ten sposób 
budynek również może wnieść wkład w stabilność produkcji i ochronę inwestycji.

 � Inwestycje proefektywnościowe to zwrot 
zainwestowanych środków nawet w kilkanaście 
miesięcy!

W sytuacji naszego kraju bezczynne czekanie jest niezrozumiałe. W Polsce 
każda MWh jest obarczona emisją około 1 Mg CO2 i kosztuje odbiorcę końcowe-
go ponad 400 złotych. Należy zdobyć wiedzę i zacząć realizować inwestycje przy 
wsparciu istniejących lub planowanych mechanizmów, takich jak System Zielo-
nych Inwestycji, system białych certyfikatów oraz już realnych możliwości reali-
zowania projektów Wspólnych Wdrożeń (JI), czy pozyskania środków unijnych 
na inwestycje proekologiczne, proefektywnościowe i innowacyjne.

W związku z realizacją przez UE działań z tzw. Pakietu energetyczno-klima-
tycznego, każda forma energii z paliw kopalnych będzie stopniowo coraz mniej 
atrakcyjna (w efekcie droższa). Ocena Cyklu Życia Produktu (LCA) nie jest jesz-

Rys. 3. Budynki przemysłowe - 
oszczędność do 82% kosztów energii

cze wymagana prawem. Już teraz jed-
nak, np. producenci biopaliw w Polsce 
są na gorszej pozycji niż firmy z UE 
z powodu „uwęglenia” naszej energii 
elektrycznej. W tym kontekście wyso-
kie zużycie brudnej energii jest niekon-
kurencyjne.

Połączenie systemów zbierania in-
formacji, zarządzania i sterowania z ce-
lami firmy musi przynieść konkretne 
efekty.

 � Wnioski

Właściwe przygotowanie projek-
tu, jego wdrożenie, monitorowanie, 
wymaga sporego wysiłku. Niezbędne 
jest przekonanie całej załogi, wszyst-
kich pracowników o słuszności takich 
działań. Należy wziąć pod uwagę moż-
liwość dodatkowego „wzmocnienia” 
efektu finansowego oszczędności po-
przez skorzystanie z dostępnych lub 
projektowanych źródeł dofinansowa-
nia. Inwestycje w działania proefektyw-
nościowe to inwestycje o wyjątkowo 
krótkim okresie zwrotu kapitału. 

Artykuł powstał przy współpracy fir-
my TBSS Sp. z o.o., która dostarczy-
ła danych na temat TBSS iBuilding - 
polskiego, innowacyjnego rozwiązania  
z zakresu inteligentnego zarządzania 
budynkami oraz efektów jego wdro-
żenia.o
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PL 05-080 Izabelin (Warszawa)  PL 51-502 Wrocław
Tel.: +48/22/722-80-25   Tel.: +48/71/345-01-15

info@eurowater.pl    
www.eurowater.pl

Woda ciepłownicza to nie 
znaczy jedynie woda podgrzana

Oprócz tego, że ma wyższą temperaturę, woda ciepłownicza powinna 

być także odsolona, odtleniona, wolna od zanieczyszczeń mechanicz-

nych oraz odpowiednio skorygowana chemicznie.  Uzdatnianie wody 

od 1936. Eurowater posiada wiedzę, doświadczenie oraz technologię 

do zaprojektowania i wykonania optymalnego systemu przygotowa-

nia wody w ciepłownictwie.
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dr inż. Henryk Kocot, dr inż. Roman Korab, Politechnika Śląska

Ceny węzłowe 
– przesłanki i perspektywy wdrożenia w Polsce

Aktualna architektura krajowego rynku energii elektrycznej oparta jest 
na koncepcji „miedzianej płyty”, zgodnie z którą handel energią jest 

realizowany bez uwzględnienia praw elektrotechniki rządzących rozpływem 
mocy w sieci elektroenergetycznej i z pominięciem ograniczeń technicznych 
związanych z dostawą energii od wytwórcy do odbiorcy. Koszty związane 
ze stratami przesyłowymi i ograniczeniami sieciowymi są przenoszone na 
odbiorców za pośrednictwem opłaty przesyłowej, przy czym jej stawki są 
jednakowe w ramach danej grupy (stosowana jest tzw. metoda „znaczka 
pocztowego”, oparta na metodyce kosztów średnich). Analizy teoretyczne 
[1] oraz doświadczenia praktyczne innych krajów [2] wskazują, że 
właściwszym modelem rynku energii elektrycznej, m.in. z punktu widzenia 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa dostaw, jest model oparty na 
koncepcji krótkookresowych cen węzłowych lMP (locational Marginal 
Price), u podstaw którego leży metodyka kosztów krańcowych.

6 253 7911 cena  węzłowa
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PL1 PL2

PL3

PG3

cG3

K1 = cG1PG1 + cG2PG2 + cG3PG3

PG1

cG1

PG2

cG2

G1 G2 G3

L3
L2

L1

PL2

PL3

K2 = cG1(PG1 + ∆PG1) + cG2(PG2 + ∆PG2) + cG3(PG3 + ∆PG3)

cG2

PG2 + ∆PG2

cG3

PG3 + ∆PG3

PL1 + ∆PL1

PG1 + ∆PG1

cG1

LMP1 = (K2 - K1)/∆PL1

L3
L2

L1

G1 G2 G3

Rys. 1. Uproszczony sposób wyznaczania ceny węzłowej LMP:  
a. stan bazowy, b. stan po zwiększeniu zapotrzebowania w węźle L1

Ceny węzłowe LMP są zróżnico-
wane w zależności od lokaliza-

cji danego uczestnika rynku w syste-
mie elektroenergetycznym i obejmu-
ją składnik związany z kosztem za-
kupu energii na potrzeby bilansowa-
nia zapotrzebowania, składnik zwią-
zany ze stratami przesyłowymi oraz 
składnik związany z ograniczeniami 
sieciowymi (dotyczącymi przepusto-
wości linii i transformatorów oraz po-
ziomów napięć węzłowych). W mo-
delu opartym na koncepcji cen węzło-
wych przy zawieraniu transakcji han-
dlowych uczestnicy rynku biorą pod 
uwagę prawa elektrotechniki rządzą-
ce rozpływem mocy oraz ograniczenia 
techniczne związane z dostawą ener-
gii od wytwórcy do odbiorcy. W efek-
cie, bieżące (operacyjne) bezpieczeń-
stwo funkcjo nowania systemu elek-
troenergetycznego jest wyższe, niż w 
modelu „miedzianej płyty”.

 � Krótkookresowa 
cena węzłowa energii 
elektrycznej

Zgodnie z definicją zaproponowa-
ną przez twórców teorii cen węzłowych 
[3, 4], krótkookresowa1 cena węzło-
wa LMP jest równa minimalnej zmia-
nie kosztu bilansowania zapotrzebowa-
nia w systemie elektroenergetycznym, 
spowodowanej zmianą mocy odbiera-
nej w danym węźle sieci, co można za-
pisać za pomocą zależności:

(1)

przy czym PLi oznacza moc czynną 
odbieraną w węźle i, natomiast K(PG) 
jest kosztem bilansowania zapotrzebo-
wania, równym sumie iloczynów ilości 
mocy wykorzystanych do bilansowa-
nia zapotrzebowania i odpowiednich 
cen ofertowych wytwórców.

Z powyższej definicji wynika, że ce-
na węzłowa LMP odzwierciedla koszt 
dostarczenia dodatkowej jednostki 
energii do danego węzła sieci. Uprosz-

czony sposób jej wyznaczania, pozwa-
lający na łatwą interpretację fizykalną 
ceny węzłowej, można prześledzić na 
następującym przykładzie. W pokaza-
nym na rysunku 1 systemie pracuje 
trzech wytwórców oferujących energię 
po różnych cenach cGi. Wytwórcy ci po-
łączeni są między sobą i z odbiorcami 
za pomocą sieci pracującej w układzie 
zamkniętym. Operator systemu bilan-
suje zapotrzebowanie dokonując od-
powiedniego rozdziału obciążeń mię-
dzy wytwórców z uwzględnieniem strat 
przesyłowych i ograniczeń sieciowych. 
Generacja poszczególnych wytwórców 
PGi jest określana w taki sposób, aby 
koszt bilansowania zapotrzebowania 
był minimalny. Dla stanu systemu elek-
troenergetycznego przedstawionego 
na rysunku 1a koszt ten jest równy K1.

W celu wyznaczenia wartości ce-
ny węzłowej LMP w węźle L1 należy 
zwiększyć zapotrzebowanie PL1 o pew-

ną niewielką wartość ΔPL1. Wzrost za-
potrzebowania powoduje konieczność 
zmiany rozdziału generacji o ΔPGi, a w 
efekcie zmianę kosztu bilansowania. 
Dla stanu systemu po wzroście zapo-
trzebowania koszt ten wynosi K2 (rys. 
1b). Różnica kosztów bilansowania za-
potrzebowania dla obu stanów syste-
mu (przed i po zwiększeniu zapotrze-
bowania w węźle L1), podzielona przez 
wzrost zapotrzebowania w tym węźle 
(tj. przez ΔPL1), jest równa cenie węzło-
wej LMP w węźle L1, przy czym jeże-
li ΔP

L1 = 1 MW, to różnica kosztów K2 
i K

1 jest równa wprost cenie węzłowej 
LMP1. W analogiczny sposób można 
wyznaczyć wartości cen LMP w pozo-
stałych węzłach. W praktyce ceny wę-
złowe wyznacza się z wykorzystaniem 
zadania optymalizacji rozpływu mocy 
OPF (Optimal Power Flow) [5, 6], pole-
gającego na wyznaczeniu takiego sta-
nu systemu, w którym koszt bilansowa-

a)

b)

1) W warunkach rynku energii elektrycznej przez pojęcie „krótki okres” rozumie się zwykle okres równy jednej godzinie, w związku z czym, w danej godzinie, miarą energii odebranej 
lub wygenerowanej w rozpatrywanym węźle sieci może być stała moc czynna.
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nia zapotrzebowania w danej godzinie 
osiąga wartość minimalną, przy speł-
nieniu ograniczeń technicznych zwią-
zanych z produkcją i dostawą energii 
do odbiorców.

Metodyka cen węzłowych (inaczej 
nazywana metodyką kosztów krańco-
wych) formuje bardzo silne sygnały o 
warunkach pracy systemu elektroener-
getycznego na danym etapie jego roz-
woju. Dotyczy to wszystkich wskaźni-
ków charakteryzujących pracę syste-
mu, a zwłaszcza strat mocy oraz ogra-
niczeń sieciowych. Sygnały te można 
wykorzystywać na różne sposoby, stąd 
też bierze się wielorakie zastosowanie 
tej metodyki na rynkach energii [6]. Nie-
przestrzeganie zaleceń wynikających z 
metodyki cen węzłowych powoduje nie-
racjonalne (ze względu na cały system) 
zachowania uczestników rynku. Sytu-
acja taka ma miejsce na rynku energii 
opartym na modelu „miedzianej płyty”, 
gdzie podejmowane decyzje, z punk-
tu widzenia pojedynczego uczestnika 
rynku, wydają się prawi dłowe. Są one 
jednak oparte na sygnałach uśrednio-
nych w skali całego systemu, które wy-
paczają istotę zagadnienia. Ilustrują to 
proste przykłady zamieszczone w dal-
szej części artykułu.

 � Sygnały płynące 
z metodyki cen 
węzłowych (kosztów 
krańcowych) w zakresie 
strat mocy

W celu zilustrowania wpływu strat 
mocy czynnej na zachowania uczest-
ników rynku energii rozpatrzony zosta-
nie prosty dwuwęzłowy system elektro-
energetyczny przedstawiony na rysun-
ku 2. Na tym etapie analizy założono, 
że linia 110 kV łącząca węzły 1 i 2 ma 
nieograniczoną przepustowość. 

Przy istniejącym zapotrzebowaniu 
odbiorców oraz cenach energii u obu 
wytwórców rozdział obciążeń (określo-
ny wg zasad OPF), straty mocy oraz 
ceny węzłowe ukształtują się w spo-
sób podany na rysunku 2. Dzieje się 
tak niezależnie od sposobu rozliczeń 

zapotrzebowania i strat mocy w tym stanie pracy systemu, tj. zarówno dla meto-
dyki kosztów średnich (dalej oznaczanej akronimem AC) jak i dla metodyki kosz-
tów krańcowych (oznaczanych MC). Całe zapotrzebowanie (łącznie ze strata-
mi) pokrywa wytwórca przyłączony do węzła 1, a łączny koszt bilansowania za-
potrzebowania wynosi:

(2)

przy czym przez Pstr12 oznaczono straty mocy czynnej powstające w linii łą-
czącej węzły 1 i 2. Straty te, przy pominięciu mocy biernej w linii 1-2, w rozpa-
trywanym stanie wynoszą:

(3)

gdzie:
Un - napięcie znamionowe systemu (równe 110 kV),
R

g12 - rezystancja linii łączącej węzły 1 i 2.

Ceny węzłowe obliczone według ogólnego wzoru (1) wynoszą:

(4)

oraz:

(5)

przy czym wyrażenie  określa straty krańcowe mocy czynnej (przy-
rost strat w danym punkcie pracy systemu spowodowany przyrostem odbiera-
nej mocy), czyli w tym przypadku przyrost strat mocy w linii łączącej węzły 1 i 2 
spowodowany zmianą obciążenia w węźle 2. Wartość strat krańcowych mocy 
czynnej w analizowanym systemie można wyznaczyć obliczając pierwszą po-
chodną zależności (3):

(6)

Porównując wartość strat krańcowych mocy czynnej z (odniesioną do całko-
witego zapotrzebowania w systemie) wartością średnią tych strat (równą 2,09 
MW / 200 MW = 0,01045 MW/MW) należy zauważyć, że straty krańcowe są 
większe od strat średnich. Sygnał ekonomiczny pochodzący od strat krańcowych 
jest więc silniejszy od sygnału pochodzącego od strat średnich.

Jak wspomniano wyżej, do kształtowania opłat przesyłowych może być wy-
korzystywana metoda kosztów średnich (AC) lub metoda kosztów krańcowych 
(MC). Na powyższym przykładzie zostaną pokazane zasadnicze, jeżeli chodzi o 

Rys. 2. Wpływ strat mocy czynnej na krótkookresowe ceny węzłowe LMP

 

1 2

Pstr12 = 2,09 MW
Rg12 = 2,53 Ω

K(PG) = 20209 zł/h

PG1 = 202,09 MW

cG1 = 100 zł/MWh

PL1 = 100 MW

LMP 1 = 100 zł/MWh

PG2 = 0 MW

PL2 = 100 MW

cG2 = 110 zł/MWh

LMP2 = 104,18 zł/MWh

SO
12 = 4,18 zł/MWh
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osiągane efekty, różnice między obiema 
metodami kształtowania opłat. 

W metodzie kosztów średnich koszt 
zakupu energii na pokrycie strat prze-
syłowych jest rozdzielany proporcjo-
nalnie między każdą jednostkę energii 
pobraną z sieci. Taki sposób określa-
nia stawek opłaty przesyłowej powodu-
je, że koszty związane ze stratami po-
noszą również ci odbiorcy, którzy tych 
strat nie powodują (odbiorca L1). Ina-
czej jest w metodzie krótkookresowych 
kosztów krańcowych (cen węzłowych 
LMP). W tym przypadku stawka opłaty 
przenosząca koszt strat przesyłowych 
(tzw. stawka opłaty rynkowej [1]) jest 
określana indywidualnie dla każdego 
odbiorcy. Jest ona obliczana jako róż-
nica cen węzłowych LMP w węzłach, 
do których przyłączeni są odbiorca i 
wytwórca. Dla odbiorcy L1 stawka ta 
jest równa zero, natomiast dla odbior-
cy L2 wynosi 4,18 zł/MWh. Na rysun-
ku 3 pokazano wartości stawek opłaty 
przesyłowej określonych metodą kosz-
tów krańcowych (MC) i średnich (AC) 
dla odbiorcy L2 przy różnym poziomie 
mocy odbieranej PL2 (zapotrzebowanie 
odbiorcy L1 pozostaje na stałym pozio-
mie 100 MW i jest pokrywane przez 
wytwórcę G1).

Wartość stawki opłaty przesyłowej 
bezpośrednio wpływa na decyzje po-
dejmowane przez odbiorcę L2. Dla od-

biorcy L2 zakup energii u wytwórcy G1 
będzie opłacalny tylko do momentu, w 
którym stawka opłaty przesyłowej osią-
gnie wartość 10 zł/MWh, gdyż wte-
dy suma jednostkowego kosztu za-
kupu energii od tego wytwórcy (cG1 = 
100 zł/MWh) i stawki opłaty przesyło-
wej zrówna się z ceną energii oferowa-
nej przez wytwórcę G2 (cG2 = 110 zł/
MWh). Przy stawce opłaty określonej z 
zastosowaniem metody kosztów krań-
cowych taka sytuacja ma miejsce przy 
zapotrzebowaniu odbiorcy L2 wynoszą-
cym 240 MW, natomiast przy zastoso-
waniu metody kosztów średnich dopie-
ro przy 565 MW (rys. 3). Po przekro-
czeniu podanych poziomów zapotrze-
bowania pozostałą część energii od-
biorca L2 kupuje u wytwórcy G2. Po-
cząwszy od zapotrzebowania odbiorcy 
L2 na poziomie 240 MW, wartości strat 
mocy w systemie, a w efekcie całko-
wite koszty bilansowania zapotrzebo-
wania w systemie, zaczynają się róż-
nić w metodach AC i MC. Pokazuje to 
rysunek 4.

Jeżeli stawki opłaty są określane z 
zastosowaniem metody kosztów śred-
nich (metodą „znaczka pocztowego”), 
to planowany nieracjonalny rozdział ge-
neracji (wynikający jednak z „racjonal-
nych” indywidualnych decyzji odbior-
ców) sprawia, że straty przesyłowe są 
większe niż w przypadku, gdy staw-
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Rys. 3. Stawki opłaty przesyłowej dla odbiorcy L2 określone  
na podstawie kosztów krańcowych (MC) i średnich (AC) strat przesyłowych

ki opłaty są określane metodą kosz-
tów krańcowych (cen węzłowych). W 
efekcie następuje wzrost kosztu bilan-
sowania zapotrzebowania w systemie 
(spowodowany wzrostem strat przesy-
łowych), co ilustruje rysunek 4. 

 � Sygnały płynące  
z metodyki kosztów 
krańcowych w zakresie 
ograniczeń sieciowych

Wpływ ograniczenia sieciowego 
(gałęziowego) zosta nie przeanalizo-
wany na przykładzie tego samego sys-
temu z rysunku 2. Przy założeniu nie-
skończenie dużej przepustowości linii 
łączącej węzły 1 i 2, minimalny koszt 
bilansowania zapotrzebowania w ana-
lizowanym systemie określa zależność 
(2). Jeżeli dla uproszczenia rozważań 
pominąć straty mocy czynnej, zależ-
ność ta przyjmuje postać:

Przy pominięciu strat i ograniczeń 
gałęziowych koszt bilansowania zapo-
trzebowania wynosi więc 20000 zł/h. 
Wyznaczone na podstawie zależno-
ści (1) wartości krótkookresowych cen 
węzłowych są w tym przypadku jedna-
kowe i równe cG1. Równość cen węzło-
wych LMP we wszystkich węzłach w 
sieci idealnej (bez strat prze syłowych i 
ograniczeń sieciowych) jest cechą cha-
rakterystyczną metody krótkookreso-
wych cen węzłowych. 

Jeżeli teraz założyć, że dopuszczal-
na przepustowość gałęzi łączącej węzły 
1 i 2 wynosi  MW, to aby nie 
dopuścić do jej przekroczenia, należy 
zmniejszyć wytwarzanie w generatorze 
przyłączonym do węzła 1. Jednocze-
śnie w celu pokrycia zapotrzebowania 
w węźle 2 należy wprowadzić do pracy 
droższy generator przyłączony do te-
go węzła. W związku z tym w tej sytu-
acji minimalny koszt bilansowania za-
potrzebowania określa wzór (8).

Określony zależnością (8) koszt jest 
równy 20500 zł/h i jest on o 500 zł/h 
większy niż w systemie bez ogranicze-
nia gałęziowego. Różnica ta stanowi 

(7)
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Rys. 4. Straty mocy w systemie (a) dla dwóch metod kształtowania opłat przesyłowych (AC i MC) oraz wzrost kosztu bilansowania 
zapotrzebowania (ze względu na większe straty) w systemie (b) przy rozdziale generacji planowanym  

przy stawkach opłaty przesyłowej określanych na podstawie kosztów średnich (AC)
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całkowity koszt związany z występującym ograniczeniem gałęziowym. Dzieląc ten 
koszt przez sumaryczne zaporze bowanie w systemie, otrzymujemy koszt średni 
ograniczenia gałęziowego w danej godzinie, równy 500 zł / 200 MW = 2,5 zł/MW.

Z kolei koszt krańcowy ograniczenia gałęziowego można wyznaczyć zmniej-
szając (lub zwiększając) o 1 MW dopuszczalną przepustowość gałęzi łączącej 
węzły 1 i 2. Po zmniejszeniu tej przepustowości do 49 MW, koszt bilansowania 
zapotrzebowania zwiększy się do 20510 zł/h. Różnica między kosztami bilan-
sowania przy przepustowości gałęzi wy noszącej 49 i 50 MW, stanowi właśnie 
koszt krańcowy ograniczenia sieciowego w danej godzinie, który jest równy 10 
zł/MW. Podobnie jak w przypadku strat mocy, należy zauważyć, że koszt krań-
cowy ograniczenia sieciowego jest większy od kosztu średniego, a więc formu-
je on znacznie silniejszy sygnał ekonomiczny, mogący wpływać na zachowania 
uczestników rynku.

Wykorzystując podane wyżej zależności można wyznaczyć wartości 
krótkookreso wych cen węzłowych w poszczególnych węzłach. Wynoszą one: 
LMP1 = cG1 = 100 zł/MWh, LMP2 = cG2 = 110 zł/MWh. Wartości poszczegól-
nych wielkości charakteryzujących analizowany stan systemu przedstawiono 
na rysunku 5.

W dalszej analizie założono, że linia łącząca oba węzły jest linią bezstratną, 
jednak jej przepustowość jest ograniczona do 200 MW. Założono także, że od-
biorca L1 o stałym zapotrzebowaniu kupuje energię tylko u wytwórcy G1. Nie 
korzysta on z linii, a więc nie przyczynia się do powstania kosztów związanych 
z ograniczeniami sieciowymi. Odbiorca L2, o zmiennym zapotrzebowaniu, może 
natomiast kupić energię u wytwórcy G1 lub u wytwórcy G2.

Jeżeli odbiorca L2 zawiera kontrakt dwustronny wyłącznie z wytwórcą G1 
(oferującym tańszą energię), to przy zapotrzebowaniu do 200 MW operator nie 
ponosi kosztu związanego z ograniczeniem w linii (nie ujawnia się ono). Przy za-

a) b)

Rys. 5. Wpływ ograniczenia gałęziowego na krótkookresowe ceny węzłowe LMP

potrzebowaniu równym 200 MW linia 
osiąga swoją maksymalną przepusto-
wość. Po przekroczeniu tej wartości 
zapotrzebowania odbiorcy L2 opera-
tor zaczyna ponosić koszty związane 
z ograniczeniem występującym w linii. 
Mecha nizm powstawania kosztu z tym 
związanego jest następujący. Przy za-
potrzebowaniu PL2 > 200 MW zawar-
ta umowa dwustronna z wytwórcą G1 
jest technicznie niemożliwa do realiza-
cji w pełnym zakresie. Aby dotrzymać 
ograniczeń technicznych sieci, opera-
tor musi ograniczyć planowaną gene-
rację wytwórcy G1 do 300 MW (100 
MW dla odbiorcy L1 i 200 MW dla od-
biorcy L2). Wynikającą z dokonanej ko-
rekty ilość energii wytwórca G1 odku-
puje od operatora po cenie cG1, dzię-
ki czemu może zmniejszyć produkcję. 
Jednocześnie, aby zbilansować zapo-
trzebowanie, operator dokupuje bra-
kującą część energii od wytwórcy G2, 
płacąc za nią cenę cG2. Różnica mię-
dzy poniesionym kosztem w stosun-
ku do wytwórcy G2, a przychodem od 
wytwórcy G1, stanowi koszt związany 
z ograniczeniem sieciowym. 

W metodzie kosztów krańcowych 
stawka opłaty dla odbiorcy L1 jest rów-
na zero, zaś dla odbiorcy L2 stawka ta 
jest równa jednostkowemu kosztowi, 
jaki operator systemu ponosi w związ-
ku z likwidacją ograniczenia sieciowe-
go, czyli jest równa różnicy cen oferto-
wych cG2 i cG1. Z kolei w metodzie kosz-
tów średnich, podobnie jak w przypad-

(8)
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K (PG)= 20500 zł/h
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cG1 = 100 zł/MWh
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gnie wartości 10 zł/MWh. Dzieje się tak 
dlatego, że część kosztów jest przypi-
sywana odbiorcy, który nie przyczynia 
się do ich powstania (odbiorcy L1). W 
związku z tym uśredniony sygnał ceno-
wy wysyłany do odbiorcy L2 nie skło-
ni go do zmiany sposobu kontrakto-
wania energii. 

Przy stawkach opłaty przesyłowej 
określanych metodą kosztów krańco-
wych planowany rozdział generacji bę-
dzie uwzględniał istniejące ogranicze-
nia techniczne sieci, a w związku z tym 
operator systemu nie poniesie kosztów 
związanych z ich likwidacją. Inaczej jest 
przy stawkach opłaty określanych me-
todą kosztów średnich. W tym przypad-
ku odbiorca L2 będzie zawierał umowę 
dwustronną wyłącznie z wytwórcą G1. 
Operator systemu będzie musiał doko-
nywać korekty w planowanym rozdzia-
le generacji, w efekcie czego poniesie 
koszt z tym związany (koszt ograni-
czeń sieciowych). Im większa będzie 
wartość mocy odbieranej w węźle L2, 
tym wartość tego kosztu będzie więk-
sza, co ilustruje rysunek 7.

 � Perspektywy wdrożenia 
cen węzłowych w 
Polsce

Jednym z priorytetów „Polityki ener-
getycznej Polski do 2030 roku” jest roz-
wój konkurencyjnych rynków paliw i 
energii. W przypadku rynku energii elek-
trycznej wypełnienia sformułowanego 
celu upatruje się m.in. w zmianie mo-
delu tego rynku w Polsce, polegającej 
na odejściu od stosowanej aktualnie 
koncepcji „miedzianej płyty” (uśrednia-
nia kosztów) na rzecz modelu węzło-
wego (alokowania kosztów na podmio-
ty je powodujące). Preferowanym roz-
wiązaniem w tym obszarze jest opar-
cie zasad rynku energii na modelu cen 
węzłowych [7].

W „Programie działań wykonaw-
czych na lata 2009-2012”, stanowią-
cym załącznik do „Polityki energetycz-
nej Polski do 2030 roku”, przewidzia-
no, że prace nad nowym modelem ryn-
ku energii elektrycznej rozpoczną się 
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Rys. 6. Stawki opłaty przesyłowej dla odbiorcy L2 określone na podstawie kosztów 
krańcowych (MC) i średnich (AC) ograniczeń sieciowych
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Rys. 7. Planowane koszty bilansowania zapotrzebowania w systemie (a) dla dwóch 
wariantów rozliczeń (AC i MC) oraz przyrost kosztu bilansowania (ze względu na 

ograniczenia sieciowe) ponoszony przez operatora systemu (b) przy stosowaniu opłat 
przesyłowych określanych na podstawie kosztów średnich (AC)

a)

b)

ku strat przesyłowych, koszt związany z ograniczeniem jest rozdzielany propor-
cjonalnie między każdą jednostkę energii pobraną z sieci, czyli koszt ten ponosi 
również odbiorca L1. Na rysunku 6 pokazano wartości stawek opłaty przesyło-
wej określonych metodą kosztów krańcowych (MC) i średnich (AC) dla odbiorcy 
L2 przy różnym poziomie mocy odbieranej P

L2.
Dla odbiorcy L2 zakup energii u wytwórcy G1 jest opłacalny, jeżeli stawka 

opłaty jest mniejsza od 10 zł/MWh. Po osiągnięciu tej wartości zakup u wytwór-
cy G2 staje się równie opłacalny, jak u wytwórcy G1, przy tym należy pamiętać, 
że oprócz kosztu ograniczeń sieciowych istnieje jeszcze koszt strat przesyłowych 
zwiększający stawkę opłaty, co będzie dodatkowo skłaniało odbiorcę L2 do za-
kupu energii u droższego wytwórcy G2. W metodzie kosztów średnich stawka 
opłaty przenosząca koszt związany z ograniczeniami sieciowymi nigdy nie osią-
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w 2010 r. W szczególności zaplano-
wany w tym obszarze zakres działań 
obejmuje:

 � opracowanie koncepcji nowej ar-
chitektury hurtowego rynku energii 
elektrycznej w Polsce,

 � podjęcie przez Radę Ministrów de-
cyzji odnośnie wdrożenia nowego 
modelu rynku (wraz z  programem 
dojścia do rozwiązania docelowe-
go oraz zestawem działań osłono-
wych dla grup i obszarów dotknię-
tych negatywnymi skutkami wyni-
kającymi z przyjętych rozwiązań),

 � opracowanie prawno-organizacyj-
nej koncepcji umożliwiającej po-
wszechne wdrożenie nowych roz-
wiązań w obszarze hurtowego ryn-
ku energii elektrycznej oraz założeń 
informatycznego systemu wymiany 
informacji koniecznych do wdroże-
nia nowego modelu rynku.

 � Wnioski

Z racji zakresu i charakteru działań 
jakie należy podjąć w celu zrealizowa-
nia wymienionych wyżej zadań koniecz-
na będzie efektywna współpraca Mini-
sterstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji 
Energetyki, operatorów systemu prze-
syłowego i systemów dystrybucyjnych, 
a także wszystkich uczestników rynku 
energii w Polsce, w interesie których le-
ży zwiększenie konkurencji rynkowej w 
handlu energią elektryczną.
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dr Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

BEZPIECZEńSTWO 
ENERgETYCZNE 
POLSKI 
w kontekście dostaw gazu

27 stycznia 2010 r. w Moskwie Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo,  
oAo Gazprom, ooo Gazprom Export oraz EuRoPol Gaz SA podpisały 

porozumienie regulujące warunki długoterminowych dostaw rosyjskiego gazu 
do Polski. Poprzedzające je kilkumiesięczne negocjacje z Federacją Rosyjską 
ponownie ożywiły dyskusję nad problemem bezpieczeństwa energetycznego 
Polski. Na łamach prasy i w mediach elektronicznych ścierały się ze sobą 
przeciwstawne opinie dotyczące uzgodnionych i parafowanych w grudniu  
2009 r. warunków kontraktu i porozumienia międzypaństwowego. 

1)   B. Wilstein, Gazowa racja stanu, „Rzeczpospolita”, 08.01.2010 r. 

2)   D. Malinowski, Janusz Kowalski, Kancelaria Prezydenta RP o kulisach zawieszenia zarządu EuRoPol Gazu, 21.01.2010  r., www.wmp.pl.

3)   Eksperci o porozumieniu gazowym z Rosją,10.02.2010 r., www.gazownictwo.wnp.pl.

W ocenie Bronisława Wildsteina 
„(…) kwestia kontraktów gazowych z 
Rosją to nie tylko sprawa gospodarcza, 
o czym usiłuje nas przekonać minister 
gospodarki, ale sprawa polityczna, na 
końcu której pojawia się problem suwe-
renności naszego państwa”.1 Krytyczne 
uwagi kierowane były przede wszyst-
kim pod adresem polskiego minister-
stwa gospodarki, któremu zarzucano 
zbyt uległą postawę wobec strony ro-
syjskiej. Wielokrotnie wskazywano, że 
konsekwencją takiego postępowania 
polskich negocjatorów, których moty-
wy są niezrozumiałe, będzie utrzyma-
nie dotychczasowego uzależnienia ga-

zowego od Rosji. W przekonaniu Janu-
sza Kowalskiego, członka Zespołu ds. 
Bezpieczeństwa Energetycznego przy 
Prezydencie RP, „(…) obecna admini-
stracja rządowa chce uzależnić polską 
gospodarkę na kolejne 28 lat od dro-
giego rosyjskiego gazu kupowanego 
wg wyszantażowanej przez Gazprom 
w 2006 r. formuły cenowej (…)” oraz 
zgodziła się na utratę kontroli nad Eu-
RoPol Gazem.2 

Odmienne nastawienie do wyników 
polsko-rosyjskich rozmów gazowych 
prezentuje natomiast ekspert rynku pa-
liw Andrzej Szczęśniak, który wskazuje 
na walory tego porozumienia dla strony 

polskiej. W jego przekonaniu podstawo-
wą zaletą nowego kontraktu jest pozy-
skanie całego gazu z kierunku wschod-
niego od jego producenta – Gazpromu. 
„Powrót do jednego kontraktu to dobre 
rozwiązanie”, gdyż w ocenie A. Szczę-
śniaka rosyjski potentat gazowy to sta-
bilny i najpewniejszy dostawca surow-
ca. „Kontrakty z Gazpromem w Europie 
są bardzo stabilne i nie ma ani jedne-
go przypadku, żeby nie zostały dotrzy-
mane. Można na nich opierać kilkuna-
stoletnie plany”3.Bezpieczeństwo pań-
stwa w sferze zaopatrzenia w surowce 
energetyczne powinno, zdaniem eks-
perta, opierać się na dobrych relacjach 
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ze wschodnim sąsiadem. „Polska jest 
uzależniona od dostaw z Rosji. Jeżeli 
naszym celem jest dostęp do pewne-
go i taniego gazu, to trzeba mieć do-
bre stosunki z dostawcą”4.

Kontrowersje wokół umowy gazo-
wej oraz sprzeczne oceny dotyczące jej 
treści pokazują dobitnie, że mamy do 
czynienia z decyzjami, których konse-
kwencje odczuwalne będą dla polskiej 
gospodarki i bezpieczeństwa narodo-
wego przez długie lata. 

 � Racja stanu,  
a bezpieczeństwo 
energetyczne

Kwestia bezpieczeństwa energe-
tycznego to obecnie jeden z najważ-
niejszych wątków w polskiej polityce. 
Odniesienia do tego problemu znajdzie-
my w wypowiedziach kolejnych szefów 
rządów czy ministrów spraw zagranicz-
nych. Jako jeden z priorytetów dla pol-
skiej polityki uznane zostało ono m.in. 
w expose  ministra spraw zagranicz-
nych Radosława Sikorskiego: „Szcze-
gólnie ważne jest dla nas bezpieczeń-
stwo energetyczne. Tam gdzie energia 
staje się instrumentem, a nawet bronią 
w polityce międzynarodowej, tam prze-
staje być kwestią gospodarczą, a staje 
się sprawą bezpieczeństwa państwa”5. 

Bezpieczeństwo energetyczne 
wskazane zostało jako priorytet tak-
że w najważniejszych dokumentach 
zawierających strategię państwa pol-
skiego. W przyjętej w 2007 r. Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego przeciw-
działanie zagrożeniom paliwowo-ener-
getycznym uznano za element realizo-
wanej polityki bezpieczeństwa. „Wzra-
sta znaczenie ekonomicznego wymia-
ru bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpie-
czeństwa energetycznego”. Podkre-
śla się, że prawidłowe funkcjonowanie 
polskiej gospodarki uzależnione jest w 
pierwszym rzędzie od odpowiednich 
dostaw energii i paliw. „Priorytetem w 

zakresie polityki  energetycznej jest za-
pewnienie stabilnych i nieprzerwanych 
dostaw nośników energii”6. Biorąc pod 
uwagę powyższe cytaty należy uświa-
domić sobie, że bezpieczeństwo ener-
getyczne jest traktowane obecnie jako 
sprawa strategiczna dla państwa pol-
skiego, a podniesienie jego poziomu 
to część polskiej racji stanu. Logiczną 
tego konsekwencją powinno być wy-
pełnianie przez kompetentne organy 
władzy państwowej priorytetów zapi-
sanych w najważniejszych dokumen-
tach strategicznych. Działania powin-
ny pokrywać się więc z deklaracjami.

 � Gaz – najsłabsze ogniwo

Udział gazu ziemnego w zapotrze-
bowaniu na energię w Polsce wynosi 
ok. 13%. Na tle wielu krajów europej-
skich poziom konsumpcji tego surow-
ca w Polsce, przekraczający rocznie 
14 mld m3, nie jest imponujący. Czoło-
wym konsumentem i największym im-
porterem gazu ziemnego w Unii Euro-
pejskiej są Niemcy, które w 2005 r. zu-
żyły blisko 95 mld m3 błękitnego pa-
liwa. Natomiast mniejsza terytorialnie 
od Polski i licząca ok. 9,5 mln miesz-
kańców Białoruś zużyła w 2005 r. 21 
mld m3 gazu.7 

Jednak dostawy gazu ziemnego 
do Polski stanowią najsłabsze ogniwo 
bezpieczeństwa energetycznego pań-
stwa. Jest to przede wszystkim efekt 
niekorzystnej struktury importu tego su-
rowca oraz sztywnego sytemu trans-
portowego. Ok. 70% zużywanego ga-
zu w Polsce pochodzi z importu, któ-
rym  dominującą pozycję zajmuje do-
stawca rosyjski. Gaz ziemny w Polsce 
wykorzystywany jest jako paliwo, m.in. 
w gospodarstwach domowych (30%) 
i sektorze usługowym (10%) oraz jako 
surowiec w przemyśle (60%).  Czoło-
wymi odbiorcami gazu ziemnego są 
największe przedsiębiorstwa chemicz-
ne w kraju takie jak: Zakłady Azotowe 

w Puławach, ZAK S.A. w Kędzierzynie 
Koźlu, czy rafineria ropy naftowej OR-
LEN w Płocku. 

Polska po 1989 r. dokonała zasad-
niczej reorientacji w polityce zagranicz-
nej i bezpieczeństwa. Dzięki wejściu 
do Sojuszu Północno-atlantyckiego i 
UE możemy uznać się za część świata 
zachodniego. Struktury poprzedniego 
sytemu, w jakim znajdowała się Polska 
rozpadły się, a Związek Sowiecki panu-
jący nad Europą Środkową i Wschod-
nią rozpadł się. Federacja Rosyjska, 
będąca formalno-prawną i geopolitycz-
ną kontynuatorką „Kraju Rad”, pomimo 
znacznego terytorialnego cofnięcia się 
na wschód, w dalszym ciągu żywo in-
teresuje się swoją dawną sferą wpły-
wów. Jej polityka wobec swoich daw-
nych wasali z tego regionu posiada je-
den zasadniczy atut: uzależnienie od 
ropy i gazu ziemnego. Biorąc pod uwa-
gę ten czynnik Polska oraz pozostałe 
kraje Europy Środkowe i Wschodniej, 
znajdują się w sferze podwyższonego 
ryzyka energetycznego. 

Każda próba budowy nowego wej-
ścia do tego odziedziczonego po cza-
sach sowieckich sytemu przesyłowe-
go, budziła i będzie budzić opór do-
tychczasowego dostawcy gazu. Re-
guła ta dotyczy także sytemu trans-
portu ropy naftowej w Europie Środ-
kowej i Wschodniej. Dotychczas po-

4)   Nie drażnić sąsiadów - wywiad dla „Polish Market”, 16.11. 2009 r., www.szczesniak.pl.

5)   Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat polityki zagranicznej RP w 2008 roku, 11.05.2008 r., www.msz.gov.pl.

6)   Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2007 r., www.bbn.gov.pl.

7)   M. Sienkiewicz, Polityka paliwowo-energetyczna Białorusi, [w:] Polityka bezpieczeństwa narodowego państw obszaru WNP, pod red. Walentego Baluka, Wrocław 2009 r., s. 271.

Rys. 1. Blok państw socjalistycznych
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skiego rurociągu naftowego Odessa-
Brody-Gdańsk, który jest elementem 
szerszej koncepcji stworzenia koryta-
rza transportowego Północ-Południe, 
umożliwiającego dostawy surowców 
energetycznych z Morza Kaspijskie-
go i Azji Centralnej do Europy.8 Orga-
nizowane przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego kolejne szczyty energe-
tyczne miały służyć realizacji tych za-
mierzeń.  W maju 2008 r. na szczycie 
w Kijowie przedstawiono wstępne wy-
niki studium wykonalności technicznej 
i ekonomicznej. W kolejnych miesią-
cach - czerwcu i lipcu nastąpił wzrost 
napięcia na granicy Gruzji z jej zbunto-
waną prowincją Osetią Południową. W 
sierpniu 2008 r. wybuchła natomiast re-
gularna wojna między Rosją, a Gruzją, 
której konsekwencją było zahamowa-
nie dalszej realizacji projektu Odessa-
Brody-Gdańsk.  

 � Polskie LNG = złamanie 
monopolu dostaw

Planowane na połowę 2014 r. uru-
chomienie terminalu LNG w Świnouj-
ściu będzie pierwszym realnie istnieją-
cym projektem dywersyfikującym do-
stawy gazu do Polski i przełamaniu sta-
nu niemożności w tej dziedzinie. Kon-
sekwencją pojawienia się nowego ka-
nału transportowego będzie znaczą-
ce zmniejszenie wrażliwości Polski na 
zakłócenia dostaw gazu z kierunku 
wschodniego, które następują cyklicz-
nie przy okazji kolejnych rosyjsko-ukra-
ińskich konfliktów gazowych. Inwesty-
cja ta poprawi także pozycję negocja-
cyjną strony polskiej wobec cieszącej 
się monopolem dostaw strony rosyj-
skiej. Terminal LNG będzie zatem ele-
mentem sprzyjającym zbliżeniu się sto-
sunków polsko-rosyjskich do stanu  re-
alnego partnerstwa.  

Polski terminal LNG stanie się tak-
że pierwszym tego typu przedsięwzię-
ciem infrastrukturalnym na Bałtyku, któ-
re w przyszłości może przyczynić się do 
stworzenia rynku gazu skroplonego w 

Europie Środkowej i Wschodniej. Zre-
alizowanie tej inwestycji podniesie także 
wiarygodność Polski w oczach jej są-
siadów. Dzięki terminalowi, który będzie 
świadectwem, że możemy przejść od 
słów do czynów, staniemy się pożąda-
nym partnerem dla pozostałych krajów 
regionu. Możliwości odbiorcze termina-
lu, które docelowo osiągnąć mają 7,5 
mld m3 gazu rocznie, dadzą także moż-
liwość zaistnienia nowych podmiotów w 
polskim sektorze gazowym podnosząc 
poziom konkurencyjności zmonopoli-
zowanego obecnie rynku krajowego. 

Należy zadać sobie pytanie, czy w 
obliczu rysujących się w związku z LNG 
perspektyw, jakie otwierają się przed 
polskim rynkiem gazu, dotychczasowy 
podmiot dominujący – Rosja, zachowa 
wstrzemięźliwość i obojętność? Zada-
jąc to pytanie należy mieć na uwadze 
jak niezwykle ważne znaczenie ekono-
miczne dla Federacji Rosyjskiej posia-
da eksport surowców energetycznych 
oraz szczególne miejsce Europy Środ-
kowej i Wschodniej w jej polityce zagra-
nicznej i bezpieczeństwa. Należy zatem 
przyjąć, że władze tego kraju podjęły 
starania, aby dotychczasowa pozycja 
rosyjskiego gazu na polskim rynku nie 
została podważona. W interesie Rosji 
jest bowiem utrzymanie dotychczaso-
wego stanu rzeczy zarówno w syste-
mie transportu importowanego gazu 
do Polski, jak i w strukturze importu. 

Braki w zaopatrzeniu polskiej go-

dejmowane przez Polskę inicjatywy w 
tym zakresie kończyły się niepowodze-
niem. Przypomnieć tu należy los kon-
traktu norweskiego popieranego przez 
rząd Jerzego Buzka. Podpisany przez 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo we wrześniu 2001 r. kontrakt, 
gwarantował dostawy do Polski 5 mld 
m3 norweskiego gazu rocznie do 2024 
r. Jednym z warunków tej umowy by-
ła możliwość sprzedaży nadmiaru su-
rowca innym krajom. Jednak nowy le-
wicowy rząd Leszka Millera już w pierw-
szych miesiącach swego urzędowania 
zerwał kontakt gazowy z Norwegami. 

Kolejna próba otwarcia nowej drogi 
dostaw gazu ze Skandynawii nastąpiła 
w 2007 r. W czerwcu 2007 r. PGNiG 
podpisuje ze skandynawskimi spółka-
mi gazowymi tworzącymi konsorcjum 
SKANLED, porozumienie o przystą-
pieniu do realizacji wspólnego przed-
sięwzięcia infrastrukturalnego. Nie-
stety, 29 kwietnia 2009 r. Konsorcjum 
SKANLED, podjęło decyzję o zawie-
szeniu realizacji projektu budowy ga-
zociągu SKANLED z Karsto w Norwe-
gii do Szwecji i Danii.

W dalszym ciągu mgliście wygląda 
też przyszłość budowy polsko-ukraiń-

Rys. 2. System dostaw gazu ziemnego do krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej

8)   Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2007 r., s. 17, www.bbn.gov.pl.

Rys. 3. Ofiary  rosyjsko-ukraińskiego 
kryzysu gazowego – styczeń 2009 r.
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Rys. 4. Projektowane połączenie systemów przesyłowych  
państw skandynawskich SKANLED z Polską

spodarki w gaz, będące konsekwen-
cją niedotrzymania kontraktu przez Ru-
sUkrEnergo (spółka powstała w lipcu 
200r r., której 50% udziałowcem jest 
AB Gazprombank), są z punktu widze-
nia Rosji doskonałą okazją do przypil-
nowania swoich interesów. Informacje 
przekazywane opinii publicznej na te-
mat warunków kontraktu i porozumie-
nia gazowego są bardzo ograniczone. 
Z oficjalnych komunikatów Ministerstwa 
Gospodarki i PGNiG wynika, że dosta-
wy gazu z Rosji do Polski zagwaran-
towane zostały do 2037 r. w wysoko-
ści  10,2 mld m3 gazu rocznie. Prze-
dłużono także do 2045 r. kontrakt na 
tranzyt gazu przez terytorium Polski do 
krajów Europy Zachodniej.9 Opinii pu-
blicznej nie zostały natomiast przeka-
zane precyzyjne informacje dotyczące 
ceny oraz rozwiązania spornych zale-
głości finansowych Gazpromu wobec 
EroPolGazu. 

 � Wnioski

Zarówno z punktu widzenia inte-
resów polskich, jak i rosyjskich, klu-
czową sprawą jest wolumen rocznych 
dostaw gazu do Polski. Według pro-
gnoz polskiego resortu gospodarki, 
krajowa konsumpcja gazu osiągnie w 
2015 r. 15,5 mld m3.10 Biorąc pod uwa-
gę zdolności przeładunkowe termina-
lu w Świnoujściu, które w pierwszym 
etapie osiągną 5 mld m3 gazu rocznie, 

plany zwiększenia krajowego wydo-
bycia przez PGNiG do 6,2 mld m3 su-
rowca rocznie oraz finalizację w 2013 
r. inwestycji Zakładów Azotowych Pu-
ławy w technologię pozyskiwania ga-
zu z węgla kamiennego, zakontrakto-
wane obecnie ilości gazu z Rosji mo-
gą wydawać się zbyt duże. Wydarze-
nie, jakim było podpisanie przez  pol-
skie i rosyjskie spółki gazowe kontrak-
tu, można zatem interpretować jako 
zastosowanie  instrumentu, który słu-
żyć ma zablokowaniu opisanych wy-

żej planów dywersyfikacyjnych. Sku-
teczność rosyjskiego przeciwdziałania 
zależeć będzie jednak w dużym stop-
niu od dalszej postawy strony polskiej 
– akceptacji bądź braku akceptacji ze 
strony polskiego premiera dla treści po-
rozumienia międzyrządowego oraz w 
kolejnych latach determinacji polskich 
władz w realizacji przyjętych strategii  
w zakresie bezpieczeństwa narodowe-
go i energetycznego.o

6,2

4,64,24,3
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Rys. 5. Prognozowany wolumen wydobycia gazu ziemnego (mln m3)

9)  Porozumienie w sprawie dostaw gazu, 28.01.2010 r., www.pgnig.pl.

10)  Wicepremier Pawlak w Sejmie o gazie, 02.12.2009 r., www.mg.gov.pl.
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energii z OZE na trzech 
rynkach

Celem działań przewidzianych w 
dyrektywie jest osiągnięcie 20% udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w koń-
cowym zużyciu energii brutto w Unii 
Europejskiej w 2020 r. (art. 3, ust. 1), 
przy czym cel ten został przełożony na 
indywidualne cele dla poszczególnych 
państw członkowskich i w przypadku 
Polski wynosi on 15% (a ścieżka do 
osiągnięcia tego celu jest określona w 
załączniku I dyrektywy). Udział energii 
ze źródeł odnawialnych oblicza się ja-
ko wartość końcowego zużycia energii 
brutto ze źródeł odnawialnych podzie-
loną przez wartość końcowego zuży-
cia energii brutto ze wszystkich źródeł 
i wyraża się w procentach (art. 5, ust. 
6), przy czym w zakresie energii ze źró-
deł odnawialnych uwzględnia się ener-
gię elektryczną, energię w ciepłownic-

Nowe regulacje PrawNe 
w zakresie promowania energii z oZE

W artykule przedstawiono regulacje wynikające z dyrektywy 2009/28/WE 
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ze 

szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących rynku energii elektrycznej. 
Ponadto w zarysie przedstawiono projekt zmian prawa krajowego, dotyczący 
systemu wsparcia dla energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W dniu 23 kwietnia 2009 r. uchwa-
lona została dyrektywa Parla-

mentu Europejskiego i Rady 2009/28/
WE w sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych 
zmieniająca i w następstwie uchy-
lająca dyrektywy 2001/77/WE (w 
sprawie wspierania produkcji na ryn-
ku wewnętrznym energii elektrycz-
nej wytwarzanej ze źródeł odnawial-
nych) oraz 2003/30/WE (w sprawie 
wspierania użycia w transporcie bio-
paliw lub innych paliw odnawialnych). 
Dyrektywa weszła w życie 25 czerw-
ca, po 20 dniach od jej opublikowa-
nia, natomiast prawodawstwo krajo-
we powinno zostać dostosowane do 
jej postanowień w terminie do 5 grud-
nia 2010 r.

Dyrektywa wpisuje się w realiza-
cję Pakietu 3x20, który w horyzoncie 
czasowym do 2020 r. zakłada trzy cele 
określone w wymiarze 20%, a miano-
wicie: redukcję emisji dwutlenku węgla, 

oszczędność energii oraz udział energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
Dyrektywa 2009/28/WE związana jest  
z trzecim spośród celów. Ustanawia 
ona wspólne ramy dla promowania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz 
określa obowiązkowe krajowe cele 
ogólne w odniesieniu do całkowitego 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto i w 
odniesieniu do udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w transporcie. Ponad-
to dyrektywa ustanawia zasady doty-
czące statystycznych transferów ener-
gii między państwami członkowskimi, 
wspólnych projektów między państwa-
mi członkowskimi i z państwami trzeci-
mi, gwarancji pochodzenia, procedur 
administracyjnych, informacji i szkoleń 
oraz dostępu energii ze źródeł odna-
wialnych do sieci elektroenergetycz-
nej. Dyrektywa określa również kryte-
ria zrównoważonego rozwoju dla bio-
paliw i biopłynów.

Paweł Kucharczyk, Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej
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twie i chłodnictwie oraz energię zuży-
waną w transporcie (dany nośnik ener-
gii ze źródeł odnawialnych klasyfikuje 
się wyłącznie jeden raz w ramach wy-
mienionych sektorów).

W zakresie energii elektrycznej (art. 
5, ust. 3), końcowe zużycie energii brut-
to z odnawialnych źródeł energii obli-
cza się jako ilość energii elektrycznej 
wytworzonej w państwie członkowskim 
z odnawialnych źródeł energii. W przy-
padku instalacji spalania wielopaliwo-
wego uwzględnia się tylko energię wy-
tworzoną z odnawialnych źródeł energii 
na podstawie zawartości energetycz-
nej stosowanych paliw. Energię elek-
tryczną wytworzoną z energii wodnej i 
energii wiatru należy uwzględnić zgod-
nie z zasadami normalizacji (określony-
mi w załączniku II), uwzględniającymi 
wieloletnie dane historyczne, co ma na 
celu złagodzenie wpływu zmiennych 
warunków klimatycznych na formal-
ne wypełnienie celu stawianego przez 
dyrektywę.

W ciepłownictwie oraz chłodnictwie 
(art. 5, ust. 4), końcowe zużycie energii 
brutto ze źródeł odnawialnych oblicza 
się jako ilość energii ze źródeł odna-
wialnych, wyprodukowanej na potrze-
by systemów lokalnego ogrzewania lub 
chłodzenia (sieci ciepłowniczych) w da-
nym państwie członkowskim, powięk-
szoną o zużycie energii z innych źró-
deł odnawialnych przez sektor prze-
mysłu, gospodarstwa domowe, sek-
tory usług, rolnictwa, leśnictwa i rybo-
łówstwa w celu ogrzewania i chłodze-
nia i w procesach technologicznych. W 
przypadku instalacji spalania wielopali-
wowego obowiązuje zasada podobna 
jak przy obliczeniach dla energii elek-
trycznej – uwzględnia się tylko ener-
gię wytworzoną z odnawialnych źródeł 
energii na podstawie zawartości ener-
getycznej stosowanych paliw. W przy-
padku energii pochodzącej z pomp cie-
pła, uwzględnia się jedynie pompy cie-
pła, których wydajność znacząco prze-
kracza pierwotną energię potrzebną do 
ich zasilania. W obliczeniach od całko-
witego użytecznego ciepła, pochodzą-
cego z pompy ciepła, odlicza się ener-

gię wykorzystywaną do zasilania pompy 
(formuły uwzględniające te zasady za-
wiera załącznik VII). W przypadku paliw 
transportowych w obliczeniach przyj-
muje się wartość energetyczną paliw 
zgodnie z załącznikiem III.

Należy podkreślić, iż w obliczeniach 
energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych brane są pod uwagę tylko bio-
paliwa (paliwa transportowe produko-
wane z biomasy) i biopłyny (paliwa pro-
dukowane z biomasy dla celów innych 
niż transport) spełniające kryteria zrów-
noważonego rozwoju (określone w art. 
17 ust. 2–6). Kryteria te uwzględniają: 
ograniczenie emisji gazów cieplarnia-
nych (z uwagi na proces wytwarzania 
paliwa; metodyka według art. 19 i za-
łącznika V) które wynosi przynajmniej 
35% (od 2017 r. 50% i od 2018 r. o 
60%), ochronę terenów o wysokiej bio-
różnorodności (lasy pierwotne, obszary 
trawiaste, obszary ochrony przyrody), 
wykluczenie terenów zasobnych w pier-
wiastek węgla, ochronę torfowisk, do-
brą kulturę rolną, przestrzeganie obo-
wiązujących przepisów w zakresie śro-
dowiska naturalnego. Kryteria zrówno-
ważonego rozwoju mają także zastoso-
wanie przy kwalifikowaniu biopaliw i bio-
płynów w zakresie możliwości korzysta-
nia z systemów wsparcia finansowego.

 � Energia z OZE  
w transporcie

Niezależnie od celu 20% udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w koń-
cowym zużyciu energii brutto w Unii 
Europejskiej oraz celów dla poszcze-
gólnych krajów członkowskich w tym 
zakresie, wyznaczono cel dotyczący 
udziału energii ze źródeł odnawialnych 
we wszystkich rodzajach transportu w 
2020 r. (art. 3, ust. 4). Cel ten jest jed-
nakowy dla wszystkich państw człon-
kowskich i wynosi 10% końcowego zu-
życia energii w transporcie w danym 
państwie członkowskim. Zasady obli-
czania energii ze źródeł odnawialnych 
na potrzeby weryfikacji wypełnienia te-
go celu są odmienne od zasad obowią-
zujących dla dwudziestoprocentowe-

go celu ogólnego. Do obliczenia mia-
nownika, czyli całkowitej ilości energii 
zużytej w transporcie, uwzględnia się 
tylko benzynę, olej napędowy i biopa-
liwa, zużyte w transporcie drogowym i 
kolejowym, oraz energię elektryczną, 
natomiast do obliczenia licznika, czy-
li ilości energii ze źródeł odnawialnych 
zużytej w transporcie, uwzględnia się 
wszystkie rodzaje energii ze źródeł od-
nawialnych, zużytej we wszystkich ro-
dzajach transportu.

W przypadku pojazdów elektrycz-
nych, do obliczenia udziału energii elek-
trycznej produkowanej z odnawialnych 
źródeł i zużywanej przez wszystkie ro-
dzaje pojazdów elektrycznych, państwa 
członkowskie mogą wybrać albo prze-
ciętny udział energii elektrycznej z od-
nawialnych źródeł energii w Unii, albo 
udział energii elektrycznej z odnawial-
nych źródeł energii w ich własnym kra-
ju, odpowiadający udziałowi zmierzo-
nemu w ciągu dwóch lat poprzedzają-
cych dany rok. Komisja przedstawi do 
31 grudnia 2011 r. wniosek zezwalają-
cy pod pewnymi warunkami na zalicze-
nie całkowitej ilości energii elektrycznej, 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
zużytej do napędu wszystkich rodza-
jów pojazdów elektrycznych. Ponadto 
do obliczenia ilości energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii, zużywa-
nej przez elektryczne pojazdy drogowe, 
przyjmuje się zużycie równe pomnożo-
nej przez 2,5 wartości energetycznej 
przypadającej na pobraną energię elek-
tryczną z odnawialnych źródeł energii.

 � Systemy wsparcia 
energii ze źródeł 
odnawialnych 

W preambule dyrektywy podkreśla 
się, iż pożądane jest, aby ceny ener-
gii odzwierciedlały zewnętrzne koszty 
wytwarzania i zużycia energii, w tym 
koszty środowiskowe i społeczne oraz 
koszty opieki zdrowotnej. Tak długo 
jak ceny energii elektrycznej na rynku 
wewnętrznym nie będą odzwierciedla-
ły pełnych kosztów oraz korzyści śro-
dowiskowych i społecznych wynikają-
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cych z wykorzystanych źródeł energii, 
konieczne jest wsparcie publiczne wy-
korzystania energii elektrycznej wytwa-
rzanej z odnawialnych źródeł energii. 
Dyrektywa 2009/28/WE nie wprowa-
dza jednolitego systemu wsparcia dla 
energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych na terenie Unii Europejskiej. 
Wybór sposobu wspierania tego ro-
dzaju energii (z uwzględnieniem speł-
nienia wymagań art. 13-19) należy do 
państw członkowskich, przy czym prze-
widziano możliwość wspierania energii 
ze źródeł odnawialnych wytworzonej 
na terenie innego państwa członkow-
skiego (art. 3, ust. 3 oraz art. 11). Do 
narzędzi współpracy w zakresie ener-
gii ze źródeł odnawialnych należy zali-
czyć: transfery statystyczne energii ze 
źródeł odnawialnych pomiędzy krajami 
członkowskimi (art. 6), wspólne projek-
ty w zakresie budowy instalacji wytwa-
rzania energii ze źródeł odnawialnych 
pomiędzy krajami członkowskimi (art. 
7, 8), wspólne projekty w zakresie bu-
dowy instalacji wytwarzania energii ze 
źródeł odnawialnych pomiędzy kraja-
mi członkowskimi i państwami trzecimi 
(art. 9, 10), wspólne systemy wsparcia 
(powiązane z transferami statystyczny-
mi; art. 11).

Państwa członkowskie zostały zo-
bowiązane do opracowania i przyjęcia 
krajowych planów działania w zakre-
sie energii ze źródeł odnawialnych. Za-
kres tych planów obejmuje (art. 4, ust. 
1 oraz załącznik VI): krajowe cele w za-
kresie udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w sektorach transportowym, 
energii elektrycznej, ogrzewania i chło-
dzenia, wpływ środków polityki efektyw-
ności energetycznej na końcowe zu-
życie energii oraz odpowiednie środki, 
które należy podjąć dla osiągnięcia kra-
jowych celów ogólnych, w tym współ-
pracę między organami władzy lokal-
nej, regionalnej i krajowej, zaplanowa-
ne transfery statystyczne lub wspólne 
projekty, krajowe strategie ukierunko-
wane na rozwój istniejących zasobów 
biomasy i zmobilizowanie nowych za-
sobów biomasy do rożnych zastoso-
wań, a także środki, które należy pod-

jąć w celu wypełnienia zobowiązań do-
tyczących procedur administracyjnych, 
regulacji prawnych, dostępu do sieci 
elektroenergetycznej oraz zrównowa-
żonego rozwoju w zakresie biopaliw i 
biopłynów (art. 13–19). Termin powia-
domienia Komisji o krajowych planach 
działania upływa 30 czerwca 2010 r. 

 � Nowelizacja Ustawy 
Prawo energetyczne

Aktualnie obowiązujący system 
wsparcia dla energii ze źródeł odna-
wialnych jest przedmiotem projektu no-
welizacji ustawy Prawo energetyczne 
(ustawę uchwalono 2 grudnia 2009 r. i 
przekazano do Senatu). Projekt noweli-
zacji obejmuje między innymi nowe re-
gulacje w zakresie świadectw pocho-
dzenia energii (zarówno dla świadectw 
pochodzenia energii ze źródeł odna-
wialnych, jak i wysokosprawnej koge-
neracji) oraz zmiany w zakresie sposo-
bu przyłączania źródeł do sieci elektro-
energetycznej (zaliczka na poczet opła-
ty przyłączeniowej przy ubieganiu się o 
warunki przyłączenia do sieci). Noweli-
zacja ta nie dotyczy uwzględnienia dy-
rektywy 2009/28/WE.

W przypadku energii pochodzącej  
z wysokosprawnej kogeneracji, wprowa-
dzono dodatkowe świadectwa pocho-
dzenia (obok już funkcjonujących świa-
dectw dla energii z kogeneracji gazo-
wej oraz źródeł o mocy elektrycznej do  
1 MW i świadectw dla pozostałych źró-
deł wysokosprawnej kogeneracji) dla 
energii wytwarzanej w wysokosprawnej 
kogeneracji opalanej metanem uwalnia-
nym i ujmowanym przy dołowych robo-
tach górniczych w czynnych, likwido-
wanych lub zlikwidowanych kopalniach 
węgla kamiennego lub gazem uzyski-
wanym z przetwarzania biomasy i okre-
ślono wysokość opłaty zastępczej dla 
tych świadectw na poziomie od 30% do 
120% średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej na rynku konkurencyjnym. 
Świadectwa te będą funkcjonować na 
zasadach podobnych jak dotychcza-
sowe świadectwa dla energii wytwa-
rzanej w wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach modyfikacji systemu 
świadectw pochodzenia energii wy-
twarzanej w odnawialnych źródłach 
energii wprowadzono świadectwa dla 
biogazu rolniczego wprowadzonego do 
sieci dystrybucyjnej gazowej. Świadec-
twa te traktowane są równorzędnie z 
dotychczas obowiązującymi świadec-
twami dla energii elektrycznej wytarza-
nej w odnawialnych źródłach energii. 
Minister właściwy do spraw gospodar-
ki określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegóły w zakresie: parametrów ja-
kościowych biogazu rolniczego, wy-
magań dotyczących pomiarów, reje-
stracji i sposobu obliczania ilości wy-
twarzanego biogazu rolniczego, spo-
sobu przeliczania ilości wytworzone-
go biogazu rolniczego na ekwiwalent-
ną ilość energii elektrycznej wytworzo-
nej w odnawialnych źródłach energii na 
potrzeby wypełnienia obowiązku, wa-
runków przyłączenia do sieci dystrybu-
cyjnej gazowej instalacji wytwarzania 
biogazu rolniczego. Należy także od-
notować, iż w drugiej połowie 2009 r. 
Ministerstwo Gospodarki zleciło wy-
konanie opracowania analitycznego 
„Dostosowanie systemu wsparcia dla 
energii elektrycznej pochodzącej z od-
nawialnych źródeł energii do zmian za-
chodzących w kosztach wytwarzania 
energii z paliw kopalnych”, obejmują-
cego przegląd i ocenę możliwych do 
zastosowania systemów wspierania 
energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych, co może wiązać się z pla-
nem przebudowy systemu wspiera-
nia tego rodzaju energii.

 � Literatura
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Wioletta Waśko, specjalista ds. funduszy wspólnotowych, aplikant adwokacki w Kancelarii Grynhoff Woźny Maliński

w ramach unijnego systemu wsparcia

Unia Europejska uznaje innowacje 
i zrównoważoną, konkurencyjną 

politykę energetyczną za czynniki wzrostu 
gospodarczego. Jest to równoznaczne 
z uznaniem konieczności finansowego 
wsparcia dla „zielonego gazu”.

Inwestycje w przedsięwzięcia związane 
z produkcją energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym biogazu, są 
jednym z absolutnych priorytetów UE 
zapisanych w prawie wspólnotowym 
(dyrektywa 2009/28/WE w sprawie 
promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych). W ślad za tymi 
regulacjami oraz przekonaniem, że te 
inwestycje wymagają dodatkowego 
wsparcia finansowego, idą ogromne środki 
publiczne.

Główne źródła dotacji to Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, 

Fundusz Spójności oraz Europejski Fundusz 
Rolny na Rzecz Rozwoju obszarów 
Wiejskich. Zasady ich rozdziału określają 
odpowiednie dokumenty strategiczne 
(programy).

Biogazownie
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 � Program Operacyjny 
Infrastruktura  
i Środowisko

Jego celem jest poprawa atrakcyj-
ności inwestycyjnej Polski poprzez roz-
wój infrastruktury technicznej przy rów-
noczesnej ochronie i poprawie stanu 
środowiska. Dysponuje środkami na 
finansowanie, w szczególności: 

 � infrastruktury i efektywności ener-
getycznej, w tym na projekty zwią-
zane ze wzrostem produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej ze źródeł od-
nawialnych, i przyczyniające się do 
zwiększenia ilości wytwarzanych 
biokomponentów i biopaliw,

 � bezpieczeństwa energetycznego, 
tj. na projekty związane z dywer-
syfikacją źródeł energii, rozwojem 
energetyki odnawialnej poprzez 
wsparcie przemysłu produkujące-
go urządzenia służące do wytwa-
rzania paliw i energii ze źródeł od-
nawialnych. 

Inwestycje w biogazownie możli-
we są w ramach działań: 9.1. Wyso-
kosprawne wytwarzanie energii, 9.4. 
Wytwarzanie energii ze źródeł odna-
wialnych, 9.5 Wytwarzanie biopaliw 
ze źródeł odnawialnych, 10.3. Rozwój 
przemysłu dla odnawialnych źródeł 
energii, a wsparcie przeznaczone jest 
na realizację przedsięwzięć o znacz-
nej wartości (zależnie od rodzaju pro-
jektu powyżej 10 lub powyżej 20 mln 
złotych) zarówno przez przedsiębior-
ców, jak i jednostki samorządu tery-
torialnego.

 � Program Operacyjny 
Innowacyjna 
Gospodarka

Ma również pewne znaczenie w 
procesie przyspieszenia rozwoju bio-
gazowni, gdyż zapewnia pomoc finan-
sową na badania i rozwój nowocze-
snych, innowacyjnych technologii, a 
także na nowe inwestycje o wysokim 
potencjale innowacyjnym w sektorze 

produkcji i usług. Wsparcie w zakresie 
innowacyjnych technologii związanych 
z produkcją energii, i na nowe inwesty-
cje, kierowane jest w tym wypadku do 
przedsiębiorców oraz na projekty o wy-
sokiej innowacyjności.

 � Regionalne programy 
operacyjne 

Te programy pozostają całkowicie w 
gestii poszczególnych województw. Za-
wierają postanowienia dotyczące ener-
gii ze źródeł odnawialnych oraz budowy 
instalacji produkujących jednocześnie 
energię oraz ciepło. Na ogół przewidu-
ją wsparcie w zakresie projektów doty-
czących budowy, rozbudowy i moderni-
zacji infrastruktury służącej do produk-
cji i przesyłu energii odnawialnej (bio-
masy oraz biogazu). Przedmiotowo ich 
zapisy często odpowiadają tym z pro-
gramów operacyjnych realizowanych 
na poziomie krajowym. Kryterium kwa-
lifikującym jest tu wartość projektu, na 
poziomie regionu kwotowo ograniczo-
na w odniesieniu do projektów ener-
getycznych (odpowiednio do 10 lub 
20 mln złotych).

 � Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013

Jest narzędziem dla Europejskie-
go Funduszu Rolnego na Rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w Polsce. 
Również oferuje pomoc przy przedsię-
wzięciach mających za przedmiot wy-
twarzanie lub dystrybucję energii z od-
nawialnych źródeł, pod warunkiem jed-
nak że udzielana jest na obszarach ob-
jętych jego interwencją. Dwa prioryte-
towe kierunki wsparcia obszarów wiej-
skich, mające znaczenie w rozwoju bio-
gazownictwa, to: 

 � poprawa konkurencyjności sektora 
rolnego i leśnego, gdzie beneficjen-
tem obok osób fizycznych, mogą 
być osoby prawne lub spółki zaj-
mujące się produkcją oraz prze-
twórstwem produktów rolnych 

przeznaczonych na cele energe-
tyczne,

 � poprawa jakości życia na obsza-
rach wiejskich i różnicowanie go-
spodarki wiejskiej, gdzie wsparcie 
uzyskują gminy lub jednostki orga-
nizacyjne planujące inwestycje, któ-
re mają służyć wykorzystaniu, wy-
twarzaniu lub dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych.

 � Podsumowanie 

Programy te określają różne pozio-
my dofinansowania oraz stawiają od-
mienne warunki dla poszczególnych 
projektów i grup beneficjentów. Przy 
takiej ich mnogości, kluczową decyzją 
staje się to, z jakiego źródła i w jakim 
zakresie ubiegać się o dofinansowanie 
dla danego przedsięwzięcia, zwłaszcza 
by uniknąć dyskwalifikacji w przypad-
ku dokonania wyboru nieadekwatnego 
instrumentu. Każdorazowo wymaga to 
indywidualnej oceny i precyzyjnej ana-
lizy okoliczności. Szczególne znacze-
nie wydaje się mieć jednak Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowi-
sko (zwłaszcza w działaniach przewi-
dzianych w IX Priorytecie) brany pod 
uwagę komplementarnie z regionalny-
mi programami operacyjnymi obejmu-
jącymi - co do zasady - podobne ro-
dzaje działań, ale w innej skali.

Ważne jest także, że środki finan-
sowe kierowane są również do przed-
siębiorców, co pozwala na łączenie pie-
niędzy publicznych – samorządowych  
i unijnych – z prywatnymi poprzez part-
nerstwo publiczno-prywatne, czy kon-
cesje na wybudowanie i eksploatowa-
nie biogazowni.

Finansowy system wsparcia praw-
dopodobnie wykroczy poza budżeto-
wą perspektywę 2013 r. Działania w tej 
dziedzinie będą współfinansowane ze 
środków publicznych przynajmniej do 
2020 r., w którym zaplanowano osią-
gnąć cel w postaci dwudziestoprocen-
towego udziału energii ze źródeł odna-
wialnych w całkowitym zużyciu energii 
w krajach UE. o



63nr 1(13)/2010

P
al

iw
a 

d
la

 e
n

er
g

et
yk

i

dr Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

Polskie
LNG
Początek przemysłowego schładzania 

i skraplania gazu ziemnego sięga 
1917 r., kiedy  w Zachodniej Wirginii 
w USA uruchomiono pierwszą próbną 
instalację. Komercyjne skraplanie gazu 
uruchomione zostało jednak dopiero 
w 1941 r. w Cleveland w stanie ohio. 
Pierwszy transport gazu skroplonego 
przeprowadzono w 1959 r. z lake 
Charles w luizjanie do Canvey Island 
w Wielkiej Brytanii. W dekadzie lat 60. 
rozwinęły się dostawy lNG z Algierii do 
Wielkiej Brytanii. Dynamiczny wzrost 
inwestycji w instalacje skraplające 
i regazyfikujące oraz zwiększenie 
obrotów handlowych nastąpiły dopiero 
w latach 70. i 80. XX wieku, wraz z 
udoskonaleniem i upowszechnieniem 
technologii oraz wzmożonym popytem 
na surowce energetyczne.
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Polska pomimo szerokiego dostę-
pu do morza pozostawała poza rozwi-
jającym się rynkiem gazu skroplone-
go. Pomysł budowy w Polsce termi-
nalu LNG sformułowany został po raz 
pierwszy na łamach „Przeglądu Tech-
nicznego” w 1975 r. Autorzy artykułu, 
Witold Michałowski i Edmund Włodar-
czyk, wskazywali na rozwijającą się w 
ówczesnym świecie zachodnim branżę 
gazu skroplonego. Pozyskiwanie dro-
gą morską gazu miało przyczynić się 
do zabezpieczenia rosnących potrzeb 
paliwowych Polski.1 Inwestycja w LNG 
nie spotkała się jednak z zainteresowa-
niem władz PRL. 

Do tematu LNG powrócili ponow-
nie w drugiej połowie lat 90. ubiegłego 
wieku m.in. publicyści „Rzeczpospo-
litej”, wskazując kierunek morski jako 
sposób na dywersyfikację dostaw ga-
zu ziemnego do Polski.2 W tym wypad-
ku podstawowym argumentem prze-
mawiającym za podjęciem inwestycji w 
LNG okazała się konieczność podnie-
sienia poziomu bezpieczeństwa ener-
getycznego kraju. Dostawy gazu skro-
plonego drogą morską ukazywane by-
ły jako optymalny sposób na zróżnico-
wanie dostaw tego surowca do Polski. 

 � Od pomysłu do realizacji

Tematyka LNG podejmowana oka-
zyjnie przez niektóre czasopisma  przez 
długie lata nie budziła zainteresowania 
polskich władz. Dopiero rząd premiera 
Kazimierza Marcinkiewicza w styczniu  
2006 r., w ramach prowadzonej poli-
tyki bezpieczeństwa energetycznego, 
podjął decyzję o inwestycji w terminal 
LNG. Uruchomienie terminalu zaplano-
wano na 2011 r., a jego zdolności prze-
ładunkowe określono na 2,5 mld m3 ga-
zu rocznie w pierwszym etapie funkcjo-
nowania i docelowo 5 mld m3 w dru-
gim etapie. Następnie  podjęto decyzję 
dotyczącą  lokalizacji terminalu i pozo-
stałej infrastruktury. Od początku kon-
kurowały o tę inwestycję dwa ośrodki: 
Gdańsk i Świnoujście. W grudniu 2006 
r. zarząd Polskiego Górnictwa Naftowe-
go i Gazownictwa (PGNiG) dokonał wy-
boru Świnoujścia jako miejsca na lokali-
zację przyszłego gazoportu. Za tym wy-
borem przemawiała m.in. bliskość cie-
śnin duńskich, mniejsze ryzyko nawi-
gacyjne oraz struktura systemu prze-
syłowego w rejonie Szczecina- Świno-
ujścia, która umożliwia rozprowadzenie 
gazu z przyszłego terminalu w trzech 

kierunkach.3 W roku następnym PGNiG 
utworzyło spółkę celową Polskie LNG, 
jako wykonawcę i operatora termina-
lu LNG. Prowadzono także działania 
zmierzające do pozyskania dostawcy 
gazu skroplonego dla polskiego termi-
nalu. W kręgu potencjalnych partne-
rów znajdowała się m.in. Algieria, naj-
większy producent LNG w Afryce Pół-
nocnej. Rząd Jarosława Kaczyńskiego 
doprowadził do podpisania z władzami 
Algierii memorandum o współpracy go-
spodarczej w zakresie energetyki, pe-
trochemii i górnictwa. Rozmowy na te-
mat ewentualnej współpracy prowadzi-
ło także PGNiG z algierskim państwo-
wym koncernem paliwowym SONA-
TRACH.4 Także gabinet Donalda Tuska 
deklarował wolę realizacji projektu pod-
jętego przez poprzedników. W 2008 r. 
na mocy Uchwały Rady Ministrów wła-
ścicielem Polskiego LNG został Ope-
rator Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A. Wyraźne przyspiesze-
nie działań na rzecz realizacji inwesty-
cji w Świnoujściu nastąpiło po stycz-
niowym rosyjsko-ukraińskim konflikcie 
gazowym. W kwietniu 2009 r. Sejm RP 
przyjmuje specustawę o inwestycji w 
zakresie budowy terminalu LNG, któ-

Tab. 1. Główni producenci i konsumenci LNG w 2008 r. 

 Producenci LNG Wielkość produkcji Odbiorcy LNG Wielkość konsumpcji

Katar 39,68 mln ton/rok Japonia 92,13 mln ton/rok

Malezja 29,4 mln ton/rok Korea Południowa 36,55 mln ton/rok

Indonezja 6,85 mln ton/rok Hiszpania 28,7 mln ton/rok

Algieria 21,87 mln ton/rok Francja 12,6 mln ton/rok

Australia 20,24 mln ton/rok Tajwan 12,1 mln ton/rok

Trynidad & Tobago 17,36 mln ton/rok Indie 10,8 mln ton/rok

Źródło: BP Statistical Revlew of World Enegy June 2009

1) W. Michałowski, E. Włodarczyk, Czekamy na LNG, Przegląd Techniczny”, nr 47/75, 1975 r., s. 6.

2) M. Loos, Zboże, gaz i granit, „Rzeczpospolita”, nr 261, 08.11.1996 r. (pomysł budowy terminalu LNG w Darłowie).

3) A. Wypych-Namiotko , Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 1083 w sprawie lokalizacji budowy terminalu  
gazowego, Warszawa, dnia 1 kwietnia 2008 r., www.sejm.pl

4) P. B. Sterańczak, Rośnie flota gazowców, „Energia&Przemysł”, nr 56, maj 2007 r., s. 30
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5) J. Bielski, Rozwój globalnego handlu gazem. Już nie tylko Azja, „Nafta&Gaz”, kwiecień-maj 2005 r.

6) R. Dudziński, wiceprezes zarządu PGNiG, Rola LNG w dywersyfikacji dostaw gazu dla Polski, prezentacja na konferencji LNG – surowce, transport, modele biznesowe, 
Warszawa 16-17 września 2009 r., organizator: Top Consulting Conferences & Trainings S.A.

7) A. Espen Helgensen, Voldsom vekst innen LNG, 29.08.2008 r., www.petro.no

8) www.yemenlng.com

9) Sakhalin II, www.gazprom.com

ra m.in. upraszcza i skraca procedury 
administracyjne i tryb przeprowadzania 
zamówień publicznych. Doprowadzo-
no także do rzeczy zasadniczej dla po-
wodzenia całego przedsięwzięcia, po-
zyskując dostawcę gazu skroplonego. 
W czerwcu 2009 r. PGNiG podpisało 
kontrakt z katarskim koncernem QA-
TARGAS. Od 2014 r. do 2024 r. z Za-
toki Perskiej do Świnoujścia płynąć ma 
1 mln ton skroplonego gazu ziemnego 
rocznie. Kolejnym ważnym krokiem w 
procesie realizacji inwestycji było uzy-
skanie w lipcu 2009 r. pozwolenia na 
budowę terminalu LNG, wydane przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego. Ta 
decyzja umożliwiła rozpoczęcie prac 
przygotowawczych w postaci wycin-
ki drzew w części lądowej oraz pogłę-
bienia przyszłego basenu portowego w 
części morskiej. Aktualnie trwają dzia-
łania na rzecz pozyskiwania przyszłych 
odbiorców na gaz ze Świnoujścia oraz 
przeprowadzana jest procedura wybo-
ru wykonawcy terminalu LNG.

 

 � Sektor LNG na świecie

Rozwój mocy produkcyjnych gazu 
skroplonego oraz zdolności regazyfika-
cyjnych w skali globalnej spowodowa-
ny jest wzrastającym nieustannie popy-
tem. Rosnąca popularność LNG zwią-
zana jest przede wszystkim z mnogo-
ścią jego zastosowań:

 � po regazyfikacji  staje się źródłem 
gazu ziemnego wykorzystywanym 
w tradycyjnej sieci przesyłowej,

 � może być stosowany jako paliwo 
w pojazdach posiadających silniki 
wysokoprężne (np. autobusy, sa-
mochody osobowe),

 � może być wykorzystywany w prze-
myśle w procesach chłodzenia,

 � jako paliwo dla elektrowni (elek-
trownia na LNG w Jokohamie w 
Japonii).5

Pozyskiwanie drogą morską gazu 
ziemnego w jego skroplonej postaci jest 
także traktowane jako sposób na dy-
wersyfikację dostaw i zwiększenie bez-
pieczeństwa energetycznego. 

Zrealizowanie 
planów 
inwestycyjnych 
w Świnoujściu 
będzie pierwszym 
realnym 
przedsięwzięciem 
dywersyfikującym 
dostawy gazu  
do Polski  
i poprawiającym 
znacząco 
bezpieczeństwo 
energetyczne kraju

W przeciwieństwie do dostaw prze-
syłowych, handel gazem skroplonym 
charakteryzuje się bowiem wielością 
oferujących surowiec dostawców oraz 
geograficznym zróżnicowaniem miejsc 
załadunku. Kraje produkujące i ekspor-
tujące LNG położone są przede wszyst-
kim w rejonie Zatoki Perskiej, Afryki Pół-
nocnej, Afryki Zachodniej (Nigeria), Ka-
raibów (Trynidad i Tobago), Azji Połu-
dniowo-Wschodniej (Malezja, Indone-
zja, Brunei). Liczącym się producen-
tem gazu skroplonego, jednak bardzo 
oddalonym od rynku europejskiego, 
jest Australia. Z punktu widzenia Pol-
ski geograficznie najbliżej znajdują się 
położone nad Morzem Śródziemnym: 
Algiera, Libia oraz  Egipt, a także znaj-
dujące się nad Zatoką Perską: Katar i 
Zjednoczone Emiraty Arabskie. 

Główni konsumenci gazu skroplo-
nego to natomiast wysoko rozwinięte 
gospodarczo państwa europejskie, ta-

kie jak: Hiszpania, Francja oraz Włochy, 
a także kraje leżące w Azji Wschod-
niej: Japonia, Korea Południowa i Taj-
wan. Do grona konsumentów LNG w 
2006 r. dołączyły także Chiny urucha-
miając w Shenzhen swój pierwszy ter-
minal gazowy. 

Perspektywy światowego rynku 
LNG w najbliższym dziesięcioleciu wy-
glądają, zarówno po stronie podażo-
wej jak i popytowej, bardzo obiecująco. 

Przewiduje się, że w najbliższych la-
tach sprzedaż gazu skroplonego będzie 
nieustanie wzrastała. W 2008 r. dosta-
wy LNG osiągnęły wielkość 173 mln ton 
(1 t LNG = 1350 m3 gazu ziemnego), a 
w 2015 r. mają osiągnąć 337 mln ton 
i stanowić 13% całego globalnego zu-
życia surowca.6 Natomiast według sza-
cunków Jean Maria Hosansaki, wice-
prezesa Total, przy utrzymującym się 
7% rocznym wzroście produkcji LNG, 
jego udział w światowym zużyciu gazu 
w  2015 r. osiągnie poziom 15%.7 Na 
świecie realizowane są obecnie inwe-
stycje zarówno zwiększające zdolności 
regazyfikacyjne, jak i zdolności skrapla-
nia gazu. W Europie aktualnie realizo-
wanych jest, poza Świnoujściem, 6 in-
westycji w terminale do odbioru gazu 
skroplonego: Gran Canaria, Tenerife, 
Gijon w Hiszpanii, Rotterdam GATE Ter-
minal w Holandii, Toscana Offshore we 
Włoszech, Brunnsviksholmen w Szwe-
cji. W październiku 2009 r. uruchomio-
no wybudowany przez koncern Yemen 
LNG zakład do produkcji gazu skroplo-
nego, a w 2010 r. planowane jest odda-
nie do użytku drugiego zakładu. Obie 
instalacje mają w niedalekiej przyszło-
ści umożliwić eksport 11 mld m3 gazu, 
który zakontraktowany został przede 
wszystkim przez francuskie koncer-
ny GDF Suez i Total8. Potencjał rynku 
LNG dostrzeżony został także przez 
GAZPROM. Rosyjski potentat gazo-
wy w lutym 2009 r. uruchomił na Sa-

”
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chalinie pierwszą w Rosji instalację do 
skraplania gazu. Umiejscowienie inwe-
stycji na rosyjskim Dalekim Wschodzie 
związane jest przede wszystkim z geo-
graficzną bliskością czołowych konsu-
mentów LNG: Korei Południowej, Ja-
ponii i Tajwanu.9

 � Inwestycja LNG  
w Świnoujściu

W realizację projektu zaangażowa-
ne są cztery podmioty. Za budowę in-
stalacji regazyfikującej, dwu zbiorników 
LNG oraz rurociągu do odbioru gazu 
skroplonego ze statków, odpowiada 
spółka celowa Polskie LNG, powołana 
przez GAZ-SYSTEM. Sam GAZ-SYS-
TEM ma zapewnić przyłączenie termi-
nalu do gazowej sieci przesyłowej bu-
dując rurociąg o długości 85 km, mię-
dzy Świnoujściem, a Szczecinem. 

Uruchomienie 
terminalu 
gazowego wraz 
z instalacją do 
regazyfikacji 
w Świnoujściu 
umożliwi Polsce 
włączenie się do 
światowego rynku 
LNG

Wykonanie stanowiska statkowe-
go, platformy ujęcia wody oraz estaka-
dy dla instalacji technologicznych po-
wierzono Portowi Morskiemu Szcze-
cin-Świnoujście.  Przypływające z su-
rowcem gazowce rozładowywane bę-
dą w nowym porcie, na którym zasad-
niczymi elementami będą: mierzący 3 
km falochron, tor wodny oraz  obrot-
nica dla statków. Wykonane zostanie 
także oznakowanie nawigacyjne oraz  
przebudowa istniejącego falochronu. 
Tą częścią inwestycji zajmuje się Urząd 
Morski w Szczecinie. Uruchomienie ca-
łego przedsięwzięcia infrastrukturalne-
go zaplanowane zostało na lipiec 2014 
r. Po tym terminie do nowego termina-

lu LNG będą mogły zawijać gazowce 
o pojemności ładunkowej 216 000 m3, 
maksymalnej całkowitej długości 315 
m, maksymalnej szerokości 50 m oraz 
maksymalnym zanurzeniu 12,5 m. W 
początkowym etapie funkcjonowania 
terminalu jego zdolności przeładunko-
we sięgać będą 2,5 mld m3, a docelowo  
7,5 mld m3 rozprężonego gazu ziem-
nego. W projekcie przewidziano także 
dwa stanowiska dla innych niż gazow-
ce statków. Nowy port nie będzie więc 
pełnił funkcji terminalu LNG, ale także 
stanie się miejscem przeładunku róż-
nych towarów. 

 � Korzyści z LNG

Zrealizowanie planów inwestycyj-
nych w Świnoujściu będzie pierwszym 
realnym przedsięwzięciem dywersyfiku-
jącym dostawy gazu do Polski i popra-
wiającym znacząco bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. Polska uzyska po-
ważny atut wzmacniający jej pozycję 
negocjacyjną wobec dotychczasowych 
dostawców gazu ziemnego. 

Doprowadzenie do końca inwesty-
cji, uwiarygodni także Polskę w stosun-
kach z jej środkowo i wschodnioeuro-
pejskimi sąsiadami. Posiadanie przez 
Polskę na bałtyckim wybrzeżu termi-
nalu LNG stwarza realne perspektywy 
na zróżnicowanie w przyszłości dostaw 
gazu ziemnego dla państw Środkowej 
Europy. Terminal w Świnoujściu będzie 
także pierwszym istotnym wyłomem w 
zmonopolizowanym przez jednego do-
stawcę systemie przesyłu gazu, obej-
mującym swym zasięgiem byłe kraje 
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodar-
czej (RWPG). Pojawienie się alternaty-
wy dla obecnych sztywnych połączeń 
przesyłowych z Rosją stwarza szansę 
na uzyskiwanie, w pewnej perspekty-
wie korzystniejszych dla konsumentów 
gazu, warunków dostaw tego surowca. 

Uruchomienie terminalu gazowe-
go wraz z instalacją do regazyfikacji w 
Świnoujściu, umożliwi Polsce włącze-
nie się do światowego rynku LNG. Pol-
ska decydując się na tę inwestycję wpi-
suje się także w nabierający dynamiki 

ogólnoświatowy rozwój rynku LNG. W 
ostatnim dziesięcioleciu, systematycz-
nie wzrastający popyt na gaz skroplo-
ny powodował, że na rynku tym moc-
niejszą pozycję posiadali dostawcy su-
rowca. Polska będzie musiała w naj-
bliższych latach zbudować swoją po-
zycję na rynku, jako solidny kontrahent 
LNG. Przewidziane zdolności regazyfi-
kacyjne terminalu w Świnoujściu – do-
celowo 7,5 mld m3, umożliwią bowiem 
w przyszłości kontraktowanie dostaw 
u innych dostawców niż QATARGAS.

Niewątpliwe korzyści gospodarcze 
powinno odnieść zarówno Świnoujście, 
jak i cały region Pomorza Zachodniego. 
Tak poważna inwestycja będzie wyraź-
nym impulsem pobudzającym rozwój 
gospodarczy zachodniej części polskie-
go wybrzeża, bardzo potrzebnym po 
niedawnej upadłości przemysłu stocz-
niowego. Z uruchomieniem termina-
lu LNG powiązane są plany budowy 
przez GAZ-SYSTEM nowych połączeń 
przesyłowych o łącznej długości 974 
km (m.in. Szczecin – Gdańsk o długo-
ści 272 km, czy Szczecin – Lwówek o 
długości 186 km). Gaz ze Świnoujścia 
stanowić będzie także doskonałe za-
plecze surowcowe m.in. dla Zakładów 
Chemicznych „Police” S.A. oraz poten-
cjalnie dla Zespołu Elektrowni „Dolna 
Odra”, w przypadku częściowego za-
stąpienia węgla przez gaz. Budowa in-
frastruktury LNG na wybrzeżu będzie 
pozytywnie oddziaływać na kondycję 
wielu branż zlokalizowanych w głębi 
kraju. Budowa nowego i modernizacja 
istniejącego falochronu powinna budzić 
zainteresowanie polskiego sektora ce-
mentowego, a infrastruktura transpor-
towa i regazyfikacyjna - przemysłu sta-
lowego i maszynowego. 

Utrzymanie projektu inwestycji  
w LNG, jako strategicznego przedsię-
wzięcia podnoszącego bezpieczeń-
stwo energetyczne, przez rządy opo-
zycyjnych względem siebie partii Pra-
wo i Sprawiedliwość – Platforma Oby-
watelska, uznać można jako przejaw 
zwycięstwa myślenia w kategoriach pol-
skiej racji stanu nad potrzebami coraz 
ostrzejszej bieżącej walki politycznej. o

”
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Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”
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Niemiłosiernie przeciągająca się okoliczność merkantylna, jakim była 
ostateczna prolongata kontraktu jamalskiego do 2037 roku, w kształcie 

zaaprobowanym na poziomie korporacyjnym, stanowi błąd strategiczny polskich 
negocjatorów. Naturalny kierunek importowy, wyznaczany przez bogate w 
surowiec gazowy złoża Rosji, nie może stanowić ekskluzywnego sine qua non 
dla ponad ćwierćwiekowej monopolizacji dostaw gazu ziemnego do Polski, 
i to nawet pomimo implementacji mechanizmu elastyczności popytowej, 
który znalazł się w zapisach nowej umowy. Cel zachowania statusu państwa 
tranzytowego, co również było przedmiotem owianych nutką tajemniczości 
rozmów polsko-rosyjskich, nie może uświęcać środków. 
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zoncie jawi się kolejne zagrożenie dla 
spółki. Otóż, decyzją rządu Federacji 
Rosyjskiej z maja 2007 roku, Gazprom 
może systematycznie – średnio od 10 
do 15 proc. rocznie - podwyższać ce-
nę gazu na rynku krajowym, aż w ro-
ku docelowym 2011 finalnie, konwer-
tując obecną formułę wyceny surowca 
z „underpricing’u” na „netback pricing”, 
w której to będzie się adjustowało war-
tość „błękitnego paliwa” do poziomów 
europejskich, wliczając w cenę surowca 
takie finansowe instrumenty obciążenio-
we, jak taryfy przesyłowe, cła eksporto-
we i inne opłaty podatkowe i quasi-po-
datkowe. Podwyżka cen i zmiana for-
muły wyliczeniowej nie dotkną bezpo-
średnio ugłaskanych sowiecką klauzulą, 
klasyfikującą gaz jako „towar pierwszej 
potrzeby” - w związku z tym subsydio-
wanym przez Kreml - odbiorców indy-
widualnych, a jedynie tych przemysło-
wych, ale jednak ta z pozoru dobra wia-
domość dla rosyjskiego giganta multie-
nergetycznego, może okazać się przy-
słowiową puszką pandory. 

O jakiej skali zjawiska mówimy? 
Przemysł wespół z energetyką zuży-
wają blisko 70 proc. produkowanej ga-
zowej energii chemicznej, czyli ok. 350 
mld m3 rocznie. Cena prognozowana, 
którą w systemie kwartalnym uaktual-
nia i podaje na swojej stronie innterne-
towej, przygotowując konsumentów 
do swoistej terapii szokowej, Federal-
ne Biuro Taryfowe (ang. Russian Fede-
ral Tariff Service) to 145 $/ za 1000 m3 
przy netback pricingu, co przy dotych-
czas sztucznie zaniżonej cenie na po-
ziomie 44$ za 1000 m3, jest kwotą po-
nad trzykrotnie wyższą. W tym miejscu 
należy dodać, że decyzja sprzed 2 lat 
złamała dotychczasową linię politycz-
ną, prezentowaną w słynnej Rosyjskiej 
Strategii Energetycznej z 2003 roku, w 
której czytamy, iż w analogicznym okre-
sie ceny winny zmieścić się w interwa-
le ledwie 59-64 $. Jest rzeczą oczywi-
stą, że część podwyżek zostanie sce-
dowana na kupujących towary przemy-
słowe czy energię elektryczną, a może 
nawet spowodować masowe bankruc-
twa rosyjskich przedsiębiorstw, w dużej 

By być sprawiedliwym i oddać na-
leżny szacunek przedstawicielom 

Ministerstwa Gospodarki i Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 
należy wspomnieć, iż rozmowy biz-
nesowe z Gazpromem w sposób kry-
tyczny utrudniła podpisana w 2006 ro-
ku przez poprzedni rząd i zerwana bez 
jakichkolwiek prawnych konsekwencji 
w ub.r., umowa dostawcza z dziwnym 
tworem, zarejestrowanym w szwajcar-
skim raju podatkowym, kantonie Zug 
– RosUkrEnergo, a która to zepchnęła 
naszych przedstawicieli na pozycję ko-
lan. Jednak, czy w obliczu dynamicz-
nego rozwoju amerykańskiego kapita-
łu technologicznego w segmencie po-
zyskiwania „błękitnego paliwa” z łup-
ków ilastych i nadachodzącej długimi 
susami pełnej liberalizacji rynku gazo-
wego w Europie, w perspektywie śred-
niookresowej nie okaże się, iż przynie-
śliśmy drzewo do lasu?

 � Koncyliacyjny Gazprom          

Kwestią bezdyskusyjną jest ko-
nieczność oparcia narodowej gospo-
darki o kontrakty długoterminowe, co 
z kolei umożliwia kreację strategii plani-
stycznych w obrębie sektora publiczne-
go i prywatnego, budując stabilizację na 

poziomie materialnym i behawioralnym 
(równie istotnym dla wydajności pro-
dukcyjnej). Partner, z jakim od 25 sierp-
nia 1993 roku przychodzi nam doko-
nywać transakcji kupna-sprzedaży ga-
zu ziemnego, jest obecnie struktural-
nie słaby, czego wydaje się w pełni nie 
wykorzystaliśmy, używając za słabych 
kart (przetargowych) w rozgrywce po-
kerowej z Rosjanami. Zęby Gazpro-
mowi wybił szalejący kryzys finanso-
wy. Wystarczy spojrzeć na twarde da-
ne ekonomiczne dotyczące deprecja-
cji kapitalizacji giełdowej spółki, która 
w 2008 r., przed upadkiem banku in-
westycyjnego Lehman Brothers – co 
uruchomiło efekt recesyjnego domina 
– oscylowała w granicach 400 mld $, 
plasując spadkobiercę radzieckiego Mi-
nisterstwa ds. Gazu na trzeciej pozy-
cji za PetroChina i ExxonMobil. Obec-
nie, plany o mocarstwowości Gazpro-
mu, o którym rosyjska agencja informa-
cyjna Ria Novosti pisała jeszcze 3 la-
ta temu, że przed 2021 r. osiągnie ka-
pitalizację na poziomie 1 bln $, należy 
włożyć między bajki, a sam koncern 
będzie skupiał uwagę na odbudowie 
swojej pozycji geostategicznej – obec-
nie łączna wartość jego akcji to „zale-
dwie” 142 mld $ (stan na 30 stycznia 
2010). Ponadto, na moskiewskim hory-

Rys. 1. Pierścień gazowy

Źródło: „Dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz rola węgla w energetyce 
Polski", Krzysztof Tchórzewski
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utracie tzw. „superwiększości” w Sena-
cie USA przez wrażliwego na kwestię 
ekologiczne Obamę, wydaje się wąt-
pliwe, ale jednak realne, punkt ciężko-
ści i swoiste pole badań nad rozwojem 
i wdrażaniem tej technologii( R&D) mo-
że przesunąć się do krajów o równie 
obfitych walorach geologicznych, jak 
m.in. Polska. 

Wyżej skategoryzowane, chronicz-
ne czynniki słabości Gazpromu oraz po-
litykę precedensu zastosowaną wobec 
Ukrainy, która nie wykupiła zakontrak-
towanej ilości „błękitnego surowca wy-
korzystały firmy od dekad robiące z nim 
interesy - E.On Ruhrgas AG of Germa-
ny, GDF Suez of France i ENI SpA of 
Italy –  powołując się na klauzlę najwyż-
szego uprzywilejowania i decydując, w 
listopadzie ub.r. na rezygnację z części 
wolumenów gwarantowanych kontrak-
tami długoterminowymi na rzecz zaku-
pu ok. 10 mld m3 surowca na europej-
skim rynku spotowym. Gospodarczy re-
alizm zwyciężył – cena na‚ krótkotermi-
nowy gaz’  wynosiła wtedy 40 pensów 
brytyjskich/BTU.  

 � Kulawa Polska

Nasza ojczyzna, ze stosunkowo 
niewielką roczną stopą zużycia gazu 
ziemnego na osobę – 366 m3, czyli bli-
sko trzy razy mniej niż średnia europej-
ska – prezentuje się niezwykle przecięt-
nie na Starym Kontynencie. Po dziś 

mierze bazujących przecież na przesta-
rzałej, radzieckiej technologii. Efektem 
matrycy, jednostkowa zmiana na mapie 
osób prawnych prowadzących działal-
ność na terytorium Rosji może pocią-
gnąć za sobą setki podwykonawców, 
co na dalszym etapie łańcucha może 
odbić się na wpływach do kasy Gaz-
promu z tytułu sprzedaży „błękitnego 
surowca”. Ów legislacyjny manewr rzą-
dowego szczebla centralnego jest o ty-
le ryzykowny, co konieczny, gdyż wy-
musza na wielkoskalowych gałęziach 
gospodarczych poprawę efektywności 
energetycznej – Rosja mając 15-krot-
nie(!) mniejszy PKB od UE-27, konsu-
muje zaledwie o 25 proc. mniej gazu 
ziemnego, osiągając przy tym większą 
intensywność energetyczną średnio o 
4,5 raza. Niezbędny know-how dla re-
dukcji zużycia energii ma być wypraco-
wany w stworzonej w lutym ub.r. Rosyj-
sko-Niemieckiej Agencji Efektywności, 
której eksperci szacują, iż zanim Rosja-
nie doświadczą pierwszych jaskółek 
wydajności, będą zmuszeni do wydat-
kowania ok. 320 mld $. Część tej su-
my zmuszony zostanie wysupłać z bu-
dżetu Gazprom, nomen omen budże-
tu, który już dziś ma ogromne problemy 
z utrzymaniem i restauracją blisko 160 
000- kilometrowej sieci magistral gazo-
wych, w większości skonstruowanych 
po i w trakcie chruszczowskiej odwilży. 

Na domiar złego, wprost z niemiec-
ką systematycznością rosną koszty ca-

pex uruchomienia eksploracji niezwy-
kle perspektywicznych, aczkolwiek nie-
bywale „skomplikowanych” inżyniersko 
złóż Jamał i Sztokman o łącznej po-
jemności 10.4 bln m3, z którego nie-
zwykle surowej w tamtym rejonie na-
turze planuje się wydrzeć blisko 300 
mld m3 rocznie(Bovanenko – 140 mld 
m3, Sztokman – 90 mld m3, Kharase-
vey - 38 mld m3, Kruzenshtern - 33 mld 
m3). Jeszcze w 2002 r. firma doradcza 
CERA prognozowała niezbędne wydat-
ki inwestycyjne na poziomie 70 mld $, 
by w 2007 r. dokonać gwałtownej re-
wizji swoich oszacowań, wyceniając 
koszty uruchomienia produkcji na 160 
mld $. Przysłowiowy gwoźdź do hege-
monistycznej trumny rosyjskiego mo-
locha gazowego stanowić może bez-
pardownowe pojawienie się na rynku 
„błękitnego paliwa” - niejako w uzna-
niu dla perspektywiczności tego seg-
mentu bituminów - absoluta energe-
tycznego ExxonMobil, który dokonując 
wartego 41 mld $ mariażu z XOT Ener-
gy, pozyskał niezbędną wiedzę tech-
niczną i sprzęt przejętej spółki do eks-
ploatacji gazu łupkowego (ang. shale 
gas) - potencjał wydobywczy w Amery-
ce Płn. ocenia się na poziomie 3.5 bln 
m3 a w Polsce na 2.5-3 bln m3. Jeże-
li jednak Kongres storpeduje technolo-
gię frakcjonowania skał ze względu na 
zużycie dużych ilości wody w tym pro-
cesie, zmieniając zapisy Safe Drinking 
Water Act of 1974, co przy styczniowej 

Rys. 2-3. Rynki spotowe, główne kierunki tranzytu (na niebiesko) i punkty wejścia LNG (na czerwono) w Europie
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dzień nie zużywamy 20 mld m3 gazu, 
czyli ilości, jaką oceniali, że będziemy 
konsumować w 2000 r. eksperci Banku 
Światowego, tworząc swoje „nadmu-
chane” prognozy w 1990 r., a co między 
innymi zapędziło w kozi róg rząd Han-
ny Suchockiej w trakcie negocjacji nad 
kształtem I kontraktu jamalskiego. Ten 
segment będzie jednak sukcesywnie 
stawał się obiektem większego zainte-
resowania inwestorów. Opierawszy się 
na urealnionych prognozach PGNiG w 
2015 r. zużycie tego najczystszego pali-
wa kopalnego w Polsce - 56 kgCO2/MJ 
dla ciepła i 0,2 kg CO2/kWh dla energii 
elektrycznej - wzrośnie do 15 mld m3, z 
czego 10.3 mld m3 będziemy pozyski-
wać z gazociągu jamalskiego. Aprecja-
cja konsumpcji ma być głównie zasługą 
budowy bloków elektrowni gazowych 
w Tarnowie, Gdańsku i Stalowej Wo-
li, gdzie wykonano już nawet studium 
wykonalności projektu, co spowoduje 
alokację 1 mld m3 w produkcję energii 
elektrycznej w 2013 r., a w szczytowym 
momencie nawet 3 mld m3. 

Dodatkowym impulsem dla eks-
pansji rynku gazu w Polsce jest wdra-
żany system certyfikacyjny dla kogene-
racji, implementowany w Polsce od 6 
lat mocą Dyrektywy 2004/8/WE z 11 
lutego 2004 r. Polski legislator przewi-
dział rokroczny wzrost obligatoryjne-
go udziału żółtych certyfikatów, czy-
li bezpośrednio związanych ze zuży-
ciem „błękitnego paliwa” o 0,2 proc dla 
bloków =/<1MW do 2013 r. W br. wy-
móg ten wynosi 3,1 proc. Stosunkowo 
słaba gazyfikacja kraju jest częściowo 
sporokurowana czynnikami historycz-
nymi – ogromne pokłady węgla kamien-
nego i brunatnego - a częściowo zły-
mi decyzjami rządów podejmowany-
mi na przestrzeni ostatnich dwóch de-
kad. Efektem tego jest słabo rozwinię-
ta i fatalnie skomunikowana z północ-
ną częścią kraju sieć mediów, co z ko-
lei ma wpływ na skrajnie niską stopę 
konsumpcji gazu ziemnego na 1 km 
sieci przesyłowej, mierzonej w mln m3, 
w Polsce - 0,89. Dla przykładu, ów in-
dykator w Belgii, Holandii czy Hiszpa-
nii jest blisko 5 - krotnie większy. Pol-

ska sieć gazociągowa, przesyłowa  
i rozdzielcza, ma długość zaledwie 106 
000  km. Niemcy, mające oczywiście 
większy współczynnik industrializacji 
i produktywności, dwukrotnie więk-
szą liczbę ludności i zaledwie o 13% 
bardziej rozległe terytorium, posiadają  
3,5-krotnie dłuższą sieć gazociągową 
(375 000 km), co jest zasługą decen-
tralizacji systemu i wprowadzenia weń 
mechanizmu konkurencji. U naszych 
zachodnich sąsiadów o klienta walczy 
5 ponadregionalnych Operatorów Sie-
ci Przesyłowych (üFNB), ok. 50 Regio-
nalnych (RNB) oraz blisko 670 Lokal-
nych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych 
(öVNB), działających dość sprawnie w 
ramach internalnego kodeksu dobrych 
praktyk branży – ze względu na cha-
rakter federalny podziału administra-
cyjnego Republiki, nie istnieje regula-
tor centralny. 

Niestety, w Polsce nadal zmaga-
my się z problemem natury pierwotnej 
tj. kuriozum cofania gazu na wysokości 
punktu zdawczo-odbiorczego „Włocła-
wek” w celu zasilenia  w surowiec pół-
nocno-wschodniego regionu kraju, to 
z kolei wyjaśnia przyczynę niepopular-
ności gazu w Polsce - jest on zwyczaj-
nie trudno dostępny dla konsumenta.

 � Pyrrusowe zwycięstwo

Przedłużając kontrakt jamalski, sfor-
malizowaliśmy dwa geostrategicznie 
istotne czynniki. Zamroziliśmy zakup 
lwiej części gazu od jednego dostaw-
cy, z jednego kierunku przez „chwiejną” 
Białoruś oraz utrwaliliśmy pozycję Pol-
ski jako państwa przesyłowego. Szcze-
gólnie ów drugi czynnik - mamy zagwa-
rantowany przepływ 29 mld m3 gazu 
ziemnego/rok do 2037 r. - według dy-
rektora Departamentu Ropy i Gazu w 
Ministerstwie Gospodarki, Macieja Ka-
liskiego, jest to naszym wielkim sukce-
sem. Uśredniając stawkę na odległość 
100 km na 2 $ i zakładając powolną de-
precjację wartości siły nabywczej do-
lara amerykańskiego (przyjąłem średni 
kurs 2.6 PLN dla okresu obowiązywa-
nia kontraktu), łatwo można skalkulo-

wać, że z tego tytułu zarobimy ok. 1 mld 
zł rocznie, odejmując oczywiście kwo-
tę przeznaczoną dla operatora Jama-
łu, spółki non-profit EuRoPolGaz, któ-
rej zadaniem statutowym jest wydatko-
wanie opex na utrzymanie tej magistrali 
na 680-kilometrowym odcinku polskim. 

Przykład Turcji, która konsekwent-
nie odmawia bycia państwem tranzy-
towym w projektach Nabucco i South 
Stream, chcąc uczestniczyć w pośred-
nictwie sprzedaży gazu ziemnego, po-
kazuje jednak, że bezpowrotnie minęły 
czasy, gdy z pocałowaniem ręki przyj-
mowało się propozycję poprowadzenia 
przez terytorium danego państwa ruro-
ciągów. Z uwagi na coraz większe za-
interesowanie „błękitnym paliwem”  na 
świecie, jego cena będzie systematycz-
nie wzrastała – zwiększające się koszty 
eksploatacji nowych pól i gra nadmier-
nego popytu z nienadążającą podażą. 
Wystarczy wspomnieć, iż gaz z Półwy-
spu Jamalskiego będzie gazem drogim, 
długoterminowy koszt krańcowy tego 
surowca to ok. 75 $ za 1000 m3, czy-
li ok. 30% więcej na dodatkowej jed-
nostce niż z produkcji ze złóż „Wielkiej 
Trójki”. Ankara doskonale zdaje sobie 
z tego sprawę. 

Niestety, niechybnie założyliśmy so-
bie na szyję okrężny „pierścień gazo-
wy” (rys.1). Momentami niezgrabne i 
prowadzone przy asyście różnej ma-
ści lobbystów próby budowy portefla 
dywersyfikacyjnego wraz z podpisa-
niem przez Gazprom nowej umowy ja-
malskiej zostały znacząco ograniczo-
ne. Pytanie, dlaczego nie zgłosiliśmy 
Rosjanom chęci odbioru części wolu-
menów z Jamału poprzez bezpośredni 
interkonektor z 470-kilometrowego ga-
zociągu OPAL – kontynentalnej odno-
gi Nord Stream’u – o planowanej prze-
pustowości 35 mld m3, który będzie 
biegł wzdłuż granicy polsko-niemiec-
kiej od miejscowości Lubmin do Olber-
nau, pozostaje bez odpowiedzi, gdyż 
w ogóle nie zaanonsowaliśmy takiego 
konceptu w rozmowach prolongacyj-
nych - jest to informacja pochodząca 
bezpośrednio z Departmaentu Ropy i 
Gazu. Ta idea nie uniezależniłaby nas 
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od zachodniosyberyjskiego surowca, 
ale scedowałaby punkty ciężkości od-
bioru 10.3 mld m3 na dwa kierunki do-
staw, w tym jeden z terytorium poważ-
nego partnera biznesowego, jakim jest 
Berlin. Proponowana strategia wyjścia 
spowodowałaby, że kontrakt jamalski w 
starym-nowym kształcie obowiązywał-
by tylko do daty uruchomienia przepły-
wu surowca przez Ostsee Pipeline An-
bindungs-Leitung, który 5 stycznia br. 
otrzymał pozwolenie od rządu Bran-
denburgii na budowę pierwszego od-
cinka magistrali, a więc do drugiej po-
łowy 2014 roku, kiedy to Gazociągiem 
Północnym ruszy pierwsza transza ga-
zu do Europy. 

 � Krocząca liberalizacja

Rynek spotowy jest stosunkowo 
młodą i niepozbawioną skaz – mroź-
na zima wywindowała w 2007 r. cenę 
surowca indeksowaną nań do 1000 $ 
za 1000 m3, ta gwarantowana kontrak-
tami długoterminowymi wynosiła wte-
dy 320 $ za 1000 m3 - areną handlu 
„błękitnym paliwem”. Pierwsi ten mo-
del wdrożyli Amerykanie w 1985 r. W 
ślad za nimi poszli Brytyjczycy (abso-
lutni liderzy rynku europejskiego z 74 
proc udziałem, realizujący 1/10 krajo-
wej konsumpcji właśnie kontraktami 
na wirtualnym rynku handlowym Na-
tional Balancing Point) i kraje Bene-
luksu (20 proc udział). Reszta krajów 
prowadzi transakcje kupna-sprzedaży 
w punktach temporalnie zamrażanych 
i odmarażanych jak CDG w Hiszpanii 
(4 proc. udział) czy PSV we Włoszech 
(1 proc.) Deskrybcja zasad i reguł funk-
cjonowania wolnorynkowego mecha-
nizmu w segmencie gazu z uwagi na 
skomplikowaną materię wymaga osob-
nej rozprawy artykularnej. Pewne pryn-
cypia warte są jednak nakreślenia w 
tym miejscu już teraz. Na wstępie na-
leży wspomnieć, iż Europa Środkowa 
stanowi czarną dziurę na mapie libe-
ralizacji (rys. 2). Instrumentarium dlań, 
wymaganej przecież przez „Nową Dy-
rektywę Gazową„ 2003/55/WE dero-
gującą dyrektywę  98/30/WE, jest w 

tym regonie Starego Kontynentu nikłe, 
szczególnie w Polsce, która mogłaby 
stanowić centrum zbytu tego surow-
ca, skupiające się wokół koalicji rów-
nie uzależnionych państw bałtyckich, 
Ukrainy i Białorusi. O ile, niewielka po-
jemność baz magazynowych – rezer-
wuar gazu mogą stanowić magistrale 
tzw. pojemność akumulacyjna -  i ze-
rowa liczba baz manipulacyjnych (port 
LNG w Świnoujściu będzie najprawd-
podobniej zagospodarowany tylko dla 
dostaw długoterminowych) nie wyklu-
cza implementacji zasad bliskich ide-
ałowi Adama Smitha. 

Niestety, w Polsce 
nadal zmagamy 
się z problemem 
natury pierwotnej 
tj. kuriozum 
cofania gazu 
na wysokości 
punktu zdawczo-
odbiorczego 
„Włocławek” 
w celu zasilenia 
w surowiec 
północno-
wschodniego 
regionu kraju

Port LNG dla realizacji kontraktów 
krótko- i średnioterminowych mógłby 
mieścić się choćby w Odessie po wy-
budowaniu magistrali Nord Stream, gdy 
pojemność rezerwowa (ang. spare ca-
pacity) tamtejszych gazociągów zna-
cząco wzrośnie. Infrastrukturalny mur 
nie do przeskoczenia dla implemen-
tacji modelu spotowego stanowi sła-
bo skonektowana z innymi terytoria-
mi subregionu polska sieć magistra-
lowa, a przez to śmiesznie niska licz-
ba punktów wejścia (ang. entry) i wyj-
ścia (ang. exit) do systemu (60 punk-
tów entry i 970 exit – w maleńkiej Ho-
landii jest ich nieproporcjonalnie mniej, 
bo 54 entry i 770 exit). 

Czy polskie naczelne organy legi-

slacyjne i wykonawcze rozpatrywały 
regionalizację handlu gazem w posta-
ci rynku spotowego? Odpowiedź De-
partamentu Ropy i Gazu  jest krótka i 
treściwa – nie.

 � Konkluzje

Zainteresowanie gazem jako czy-
stym i dostępnym surowcem wywin-
duje cenę na światowych rynkach – to 
pewne jak amen w pacierzu. Nieba-
gatelną rolę, również zwiększającym 
koszt nabycia, odgrywać będą proble-
my inwestycyjne u największego eks-
portera „błękitnego paliwa” Rosji, któ-
ra w ciągu najbliższych 20-30 lat mo-
że wydać nawet 1 bln $ na restaurację 
swoich sieci, budowę nowych i urucho-
mienie pól gazowych. To z kolei otwie-
ra przed Polską kolejną furtkę – powro-
tu do koncepcji gazyfikacji metodą Fi-
schera Tropscha (C + 2H

2 → CH4, CO 
+ 3 H

2 → CH4 + H20) rodzimych pokła-
dów węgla w celu pozysku tzw. town 
gas. Jest to co prawda metoda inten-
sywna kapitałowo, ale przy wyższych 
cenach gazu ziemnego będącą dobrą 
alternatywą dla polskiego bilansu ener-
getycznego. Konkludując, należy ode-
przeć argument o zbyt dużych kosz-
tach budowy portefla dywersyfikacyj-
nego. Owszem, w perpsektywie krót-
koterminowej jest to kosztowo uciąż-
liwe, ale zdywersyfikowany portfel na 
dziesięciolecia daje dodatkowy argu-
ment do zbicia ceny u dostawcy.

 � Literatura:
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Przemysław W. Czyżewski, Verkis Energia Sp. z o.o.

Temat przetwarzania „naturalnego ciepła Ziemi” - energii geotermalnej 
- w ciepło użytkowe i energię elektryczną pojawia się niemal zawsze przy 

omawianiu odnawialnych źródeł energii. Z wielu publikacji, fachowych czy 
typowo informacyjnych wynika, że zasoby tej energii w Polsce są ogromne, 
szacowane w milionach ton paliwa umownego, zdaniem autorytetów 
(geologów), praktycznie niewyczerpalne. 

Pomimo tego, na dzień dzisiejszy nie realizuje się w Polsce dużych projektów 
geotermalnych (z wyjątkiem tak zwanej „geotermii toruńskiej”), na większą 

skalę, jedynie małe, rozproszone inwestycje w postaci przydomowych pomp 
ciepła. 

Niniejszy artykuł wyjaśnia, przynajmniej w podstawowym zakresie, przyczyny 
takiego stanu rzeczy oraz jakie kroki należałoby podjąć, aby geotermia 

przestała być zagadnieniem teoretycznym, a rzeczywistym, eksploatowanym 
źródłem wyjątkowo czystej i efektywnie przetwarzanej energii.

Fot. 1. Elektrociepłownia geotermalna  
Nesjavellir (Islandia) 

geotermia 
- trudne źródło energii
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 � Zasoby

Zasoby energii geotermalnej są  
w Polsce dobrze rozpoznane i opra-
cowane [1]. Praktycznie w dowolnym 
miejscu kraju można dla danego obsza-
ru określić warunki panujące do kilku ki-
lometrów w głąb ziemi, a dostępność 
zasobów leżących w takich formacjach 
nie stanowi w dzisiejszych czasach 
specjalnego wyzwania z punktu widze-
nia techniki. Duża część terytorium Pol-
ski leży w obrębie strumienia cieplnego, 
gdzie warunki termiczne, na określo-
nych głębokościach, są lepsze od prze-
ciętnych. Strumień ten, przedstawiając 
obrazowo, biegnie z południa Polski w 
kierunku północno-zachodnim, obej-
mując województwa małopolskie, łódz-
kie, część wielkopolski oraz zachod-
niopomorskie. Nakładając izolinie tem-
peratur na mapę zasobów wodnych,  
w wielu miejscach objętych strumie-
niem dysponujemy zbiornikami wód 
geotermalnych o bardzo dobrych pa-
rametrach. Pewne lokalizacje można 
uznać za optymalne lub wręcz ideal-
ne do celów „energetycznych”, szcze-
gólnie ciepłowniczych – wodą o tem-
peraturach pomiędzy 60°C, a 70°C, 
przy wydajności do 300 m3 na godzi-
nę, można swobodnie zasilić nowo-
czesną instalację cieplną np. dużego 
osiedla domów, czy wielkiego centrum 
handlowego. 

Takie zasoby są dostępne na głę-
bokościach około 2 km, co z punktu 
widzenia kosztów niezbędnych wier-
ceń nie musi wyglądać dyskwalifiku-
jąco. Gorzej prezentuje się możliwość 
pozyskania istniejących zasobów wód 
geotermalnych o temperaturach około 
120°C i nieco wyższych, które stanowią 
dolną barierę przy generowaniu energii 
elektrycznej w instalacjach ORC (syste-
my pośrednie, gdzie woda geotermal-
na podgrzewa instalację z niskowrzącą 
cieczą, która z kolei napędza turboge-
nerator). Zasoby takie, nieliczne zresz-
tą, zalegają na głębokościach około  
4 km, gdzie kosztów wierceń, pomimo 
rekompensującego czynnika w posta-
ci wyjątkowo wysokosprawnych i wy-

Fot. 2. Przykład udanej realizacji geotermalnej z 1996 r.  
- ciepłownia w Galancie (Słowacja) zasilająca w ciepło 1250 mieszkań, szpital i kąpielisko

dajnych instalacji ORC, nie przeniesie 
żaden uczciwie sporządzony rachunek 
ekonomiczny. Jest to jednak zagadnie-
nie na tyle obszerne i – co potwierdzi 
każdy doświadczony specjalista – nie-
wykonalne w polskich warunkach, że w 
dalszym ciągu omawiana będzie geo-
termia w sensie ciepłowniczym. 

Dla porządku, pompy ciepła – urzą-
dzenia do przetwarzania energii wód 
geotermalnych ze źródeł niskotempe-
raturowych na ciepło użytkowe – rów-
nież są pominięte, jako że wykorzysta-
nie takich urządzeń w instalacjach więk-
szych mocy w zasadzie nie jest prak-
tykowane.

 � Realizacja inwestycji

Proces realizacji inwestycji geoter-
malnej jest dużo bardziej skomplikowa-
ny w porównaniu do obiektów przetwa-
rzających inny typ energii odnawialnej 
(wiatr, biopaliwo, biogaz). Oprócz typo-
wej ścieżki wykonania szeregu analiz  
i otrzymania pozwoleń na budowę in-
stalacji, inwestor musi uzyskać konce-
sje na wykonanie odwiertów i eksplo-
atację wód geotermalnych, traktowa-
nych przez prawo jako kopaliny. Pro-
jekt ciepłowniczy zwykle jest sztyw-
no ulokowany (na przykład w centrum 
miasteczka), bowiem przesył ciepła na 

duże odległości, w przeciwieństwie do 
energii elektrycznej, jest mało wykonal-
ny ze względu na wysokie koszty sie-
ci i duże straty. Do tego dochodzi jesz-
cze ogromne ryzyko związane z samym 
źródłem (potęgowane przez sztywną lo-
kalizację). Dopóki nie wykona się prób-
nego odwiertu, nie wiadomo, czy woda 
ma odpowiednią temperaturę i odpo-
wiednie ciśnienie, a w skrajnym przy-
padku, czy w ogóle występuje (!). 

O ile więc np. w typowym projek-
cie wiatrowym, fiasko projektu związa-
ne z niższą od oczekiwanej średnio-
roczną energią wiatru pociąga za sobą 
koszty poniesione z wykonaniem dro-
gich, kosztujących nawet kilkaset tysię-
cy zł analiz, to w projekcie geotermal-
nym może w skrajnym przypadku po-
zostać bezużyteczny, 2 km głębokości 
otwór, którego wykonanie kosztowało 
kilka milionów złotych.

 � Rachunek ekonomiczny 

Poza problemami typowo technicz-
nymi, elementem skutecznie podważa-
jącym kosztorysy przedsięwzięć geoter-
malnych jest zysk z odsprzedaży ener-
gii cieplnej. W przeciwieństwie do prądu 
elektrycznego generowanego z odna-
wialnych źródeł energii, ciepło nie jest 
objęte świadectwami pochodzenia, po-
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tocznie zwanymi „zielonymi certyfikatami”. O ile wytwórca ener-
gii elektrycznej z OZE (w większości przypadków) oprócz za-
płaty za towar otrzymuje również certyfikat, który można od-
sprzedać podwajając przychód, wytwórca ciepła uzyskuje środ-
ki wyłącznie ze sprzedaży energii cieplnej. Naturalnie, nie moż-
na energii elektrycznej i cieplnej porównać ze sobą bezpośred-
nio, jednak patrząc wyłącznie na rachunek ekonomiczny, środ-
ki ze sprzedaży świadectw pochodzenia mogą znacznie skró-
cić okres spłaty nakładów inwestycyjnych, co dla typowego in-
westora ma ogromne znaczenie.

Trudno oczekiwać, aby przy istniejących regulacjach (nie-
równym traktowaniu energii elektrycznej i cieplnej), braku narzę-
dzi mogących zmniejszyć ryzyko niepowodzenia (ubezpieczenia 
inwestycji) oraz kiepskiej dostępności technologii (nie ma w Pol-
sce firm oferujących głębokie wiercenia za rozsądną cenę oraz 
konsultantów doświadczonych na tyle, żeby zapanować nad 
całym procesem realizacji projektu) inwestorzy zainteresowali 
się poważnie instalacjami geotermalnymi. Jak pokazuje prakty-
ka, ostateczne powodzenie projektu geotermalnego w ciepłow-
nictwie zależy od szeregu czynników. Niemniej trzy kluczowe:

 � korzystna regulacja taryfowa faworyzująca rozwiązania eko-
logiczne,

 � możliwość ubezpieczenia projektu na wypadek niepowo-
dzenia,

 � dostępność technologii i odpowiedzialnych wykonawców,

nie są obecnie w Polsce spełnione. O ile obecność ostat-
niego rynek ureguluje sam, to pozostałe leżą w gestii państwa.

 � Wnioski

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle warto za-
dać sobie trud rozwiązania opisanych problemów i promować 
geotermię jako popularne źródło energii na większą skalę? 

Na pewno tak, bowiem praktycznie nie ma alternatywnych, 
równie czystych źródeł energii cieplnej. Produkcja ciepła  na dro-
dze spalania paliw, nawet tych ekologicznych, powoduje wy-
dzielanie dużych ilości CO2, którego emisję powinno się prze-
cież konsekwentnie redukować. 

W przypadku geotermii, pobiera się energię wód w wymien-
niku ciepła, a nośnik ciepła – wodę, zatłacza z powrotem w głąb 
ziemi, do źródła. W normalnym stanie, ciepłownia geotermalna 
nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne, eksploatu-
je się jedynie energię. A tej, jak wspomniano, mamy w Polsce 
pod dostatkiem na wiele lat.

Autor dziękuje naukowcom z Katedry Surowców Energe-
tycznych AGH Kraków za udostępnienie materiałów naukowych.

 � Literatura
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Rozmowa z Jackiem Szymczakiem, prezesem zarządu Izby Gospodarczej CIEPŁOWNICTWO POLSKIE

mamy zły 
system PrawNy 
w ciepłownictwie
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Jak Pana zdaniem powinien 
wyglądać nowy model regulacji dla 
branży i co się z tym wiąże?

Odnosząc się do informacji z 2008 
r. (dane z 2009 r. będziemy mieli w po-
łowie br.) i opierając się na różnych da-
nych obiektywnych np. z URE, chciał-
bym przytoczyć dwa bardzo ważne 
wskaźniki dotyczące branży ciepłow-
niczej. Jej rentowność jest na pozio-
mie -1,1%, co oznacza, że nastąpił 
jej gwałtowny spadek, chociaż moż-
na powiedzieć, że rentowność bran-
ży nigdy nie była duża. Na przestrzeni 
lat 2002-2008 kształtowała się na po-
ziomie -0,5%, poprzez 1-1,5%, mak-
symalnie 2% i obecnie – tak jak wspo-
mniałem - 1,1%. 

Druga niepokojąca informacja jest 
taka, że cały czas rośnie wskaźnik de-
kapitalizacji majątku trwałego branży. 
Wynosi on obecnie około 60%, pomi-
mo tego, że w wartościach bezwzględ-
nych w 2008 r. wydano znacznie wię-
cej środków finansowych na inwesty-
cje, jeżeli chodzi o źródła i  sieci. 

Z tego prostego zestawienia trzeba 
wyciągnąć wniosek, że system praw-
ny dla przedsiębiorstw ciepłowniczych 
jest wadliwy. Bardzo ważnym dla je-
go poprawy jest konieczność zmiany 
modelu regulacji w  ciepłownictwie, o 
czym się mówi prawie od 3 lat. Wyda-
je się, że zarówno URE jak i  Minister-
stwo Gospodarki widzą konieczność 
tych zmian. Niestety nie ma jeszcze 
konkretnych projektów. 

Model kosztowy generalnie nie po-
zwala na efektywne zachowanie się 
przedsiębiorstw, gdyż skupia się tak 
naprawdę na określaniu i dokumento-
waniu samych kosztów. Obecny sys-
tem jest bardzo niekorzystny dla bran-
ży i w konsekwencji dla naszych klien-
tów. Proponujemy, aby wprowadzić me-
todę benchmarkową, czyli cen referen-
cyjnych w odniesieniu do wytwarzania 
i przesyłu. Istota propozycji polega na 
tym, że jeżeli jednoskładnikowa cena 
ciepła ustalona przez przedsiębiorstwo 
byłaby poniżej wyznaczonej ceny refe-
rencyjnej, to wówczas taki podmiot nie 
podlegałby regulacji kosztowej. Powy-

żej cen referencyjnych zachowany zo-
stałby dotychczasowy model regulacji 
ale z kilkoma ważnymi korektami, np. 
dotyczącymi zwrotu na kapitale zaanga-
żowanym w działalność. Jest to model 
przejściowy – ewolucyjny, jednak pro-
mujący efektywność, a więc jak najbar-
dziej sensowny. 

Czy są jakieś pozytywne infor-
macje?

Pozytywną informacją jest to, że 
rozpoczęte prace w ubiegłym roku nad 
nowelizacją Prawa energetycznego, 
które zakończyły się na początku 2010 
r. wprowadzają ideę benchmarkingu dla 
wytwarzania, jednak tylko w skojarze-
niu. Przy okazji zostanie usunięta jed-
na z barier rozwoju kogeneracji. 

W mojej ocenie  
o Pakiecie mówiło 
się zbyt mało  
i zbyt 
niedokładnie. 
Media i politycy 
koncentrowali się 
głównie na kwestii 
limitów przydziału 
emisji dwutlenku 
węgla

W dzisiejszym stanie prawnym cie-
pło, które kalkulowaliśmy w naszych ta-
ryfach w kogeneracji, nie można usta-
lać na poziomie ekonomicznym. Prze-
pisy na to nie pozwalają. 

Przyjęcie nowego  rozwiązania jest  
krokiem w dobrym kierunku. W Polity-
ce energetycznej państwa, która zo-
stała przyjęta pod koniec 2009 r., jest 
zapisane, że trzeba zmienić model re-
gulacji dla ciepłownictwa – wytwarza-
nia i przesyłu przy wykorzystaniu me-
tody benchmarkowej. 

Mam nadzieję, że w 2010 r. – cho-
ciażby poprzez kolejną nowelizację 
ustawy uda się to wprowadzić. Liczy-
my również, że docelowo uda się moc-

no zaawansować prace nad nową usta-
wą Prawo energetyczne, tak aby nie 
było już kolejnych, licznych noweliza-
cji. Nowa ustawa powinna zostać tak 
stworzona, by sektory takie jak: elek-
troenergetyka, ciepłownictwo, czy ga-
zownictwo, były oddzielnie opisywane. 

Rozważana jest również możliwość 
opracowania jednej wspólnej ustawy i 
trzech niezależnych opisujących po-
szczególne sektory energtyczne. Do-
puszczamy jedno i drugie rozwiązanie, 
ale potrzebna jest decyzja i rozpoczę-
cie konkretnych prac.

Jak wygląda kwestia środków 
unijnych do wykorzystania przez 
sektor ciepłowniczy?

W ubiegłym roku staraliśmy się o 
to, aby umożliwić dostęp przedsiębior-
stwom ciepłowniczym  do tych środ-
ków. Głównie chodzi o udostępnienie 
możliwości realizacji inwestycji na sie-
ciach. 

Nasze przedsiębiorstwa mogą ko-
rzystać z dwóch głównych źródeł w 
środkach finansowych, tj. z Programu 
Infrastruktura i Ochrona środowiska, 
na które składają się projekty powy-
żej 20 mln zł oraz z Regionalnych Pro-
gramów Operacyjnych. Dla inwesty-
cji sieciowych niezbędnym jest wyda-
nie dwóch rozporządzeń dotyczących 
pomocy publicznej, tzn., rozporządze-
nie Ministra Gospodarki i Rozwoju Re-
gionalnego. Cały 2009 r. był poświęco-
ny m.in. uzgodnieniom w określonych 
resortach oraz z Komisją Europejską. 

Efekt jest taki, że w grudniu ub. ro-
ku weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Rozwoju Regionalnego. Natomiast 
w styczniu bieżącego roku zostały ogło-
szone konsultacje rozporządzenia Mini-
stra Gospodarki. Może ono wejść w ży-
cie najwcześniej w marcu 2010 r. Ozna-
cza to, że dla dużych przedsięwzięć in-
westycyjnych, biorąc pod uwagę czas 
przygotowywania i oceny wniosków,  
2010 r. jest  już stracony. 

Jeśli np. jest duże zaawansowa-
nie prac, możliwa jest realizacja mniej-
szych inwestycji w oparciu o Regional-
ne Programy Operacyjne. Trzeba jed-
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nak pamiętać, że inwestycje te moż-
na wykonać w bardzo krótkim czasie, 
tylko w okresie letnim, kiedy to nie do-
starczamy ciepła na ogrzewanie. Acz-
kolwiek w wielu systemach funkcjonu-
je dostawa ciepła na potrzeby ciepłej 
wody użytkowej. 

Tegoroczną zimę 
można określić 
jako „zimę 
prawdy” i to nie 
tylko w doniesieniu 
do zaopatrzenia  
w węgiel

Dlatego też czas inwestycyjny dla 
sektora ciepłowniczego jest bardzo 
krótki. Przygotowanie wniosków też 
jest dość trudne. Jest jeszcze wiele in-
nych problemów praktycznych do roz-
wiązania. Jeżeli mówimy o inwestycjach 
sieciowych, to czasem trwają one rok, 
dwa lub trzy lata. Często niemożliwym 
jest ich przeprowadzić w jednym roku. 

Pojawia się zatem konieczność od-
powiedniego skonstruowanych regula-
minów oceny wniosków. W przypadku 
inwestycji infrastrukturalnych wielolet-
nich, niemożliwym jest dostarczenie 
od razu  pełnej kompletnej dokumen-
tacji technicznej. Dlatego też system 
punktowania wniosków musi ten fakt 
uwzględniać, np. poprzez ocenę pro-
porcjonalną do stanu zaawansowania 
dokumentacji technicznej. 

Kolejne problemy, które nie do-
tyczą tylko samych przedsiębiorstw 
ciepłowniczych, to zagadnienia 
związane z infrastrukturą liniową. 
W ciągu ostatnich lat nie powsta-
ło systemowe rozwiązanie na brak 
uregulowania stanów prawnych dla 
infrastruktury liniowej, która prze-
chodzi przez nieruchomości różnych 
właścicieli. 

Faktycznie, jest to nie tylko problem 
ciepłownictwa, ale również elektroener-
getyki, gazownictwa, czy sektora wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego. Rozpoczęli-
śmy również współpracę merytorycz-
ną w celu rozwiązania tych problemów. 

Stosunkowo niedawno Minister-
stwo Gospodarki podało, że są przygo-
towywane założenia do projektu usta-
wy o korytarzach przesyłowych celu 
publicznego. Założenia są takie, aby ta 
ustawa, nie w randze „spec ustawy”, ale 
rozwiązania systemowego, spróbowa-
ła rozwiązać problemy zarówno te za-
szłe, jak i problemy związane z reali-
zacją inwestycji. Jest to zagadnienie 
bardzo złożone, bowiem dotyka pra-
wa własności. 

Jednak skoro inne państwa UE po-
trafiły ten problem rozwiązać i to wła-
śnie w taki ustawowy – systemowy 
sposób, jednolity dla całego kraju, to 
my nie mamy wyjścia i jako kraj musi-
my to zrealizować. 

Równolegle, obok rozwiązania sys-
temowego, podejmowane były próby 
poprawy stanu obecnego. Wprowadzo-
no, np. zmianę do kodeksu cywilnego 
wprowadzającą służebność przesyłu. 
Nowe, ograniczone prawo rzeczowe 
jest rozwiązaniem idącym w dobrym 
kierunku, ale napotyka po drodze na 
dwa ograniczenia. W przypadku bra-
ku zgody na ustanowienie służebno-
ści przesyłu, sprawa trafia do sądu i 
jest zawieszona na 2-3 lata. Ponad-
to, ustanowienie służebności przesy-
łu wiąże się „z odpowiednim wynagro-
dzeniem dla właściciela nieruchomo-
ści”. Zasady jego ustalania nie są jasno 
określone, więc istnieje tutaj pole kon-
fliktu. Obecnie pracujemy nad uwaga-
mi do kolejnej nowelizacji kodeksu cy-
wilnego. Minister Sprawiedliwości zmie-
nia kodeks cywilny próbując doprecy-
zować np. wynagrodzenia za ustano-
wienie służebności. 

Niestety, nigdy nie będzie to roz-
wiązanie takie jakie chcielibyśmy np. w 
oparciu o ustawę o korytarzach przesy-
łowych, by pokusić się o jakiś uniwer-
salny algorytm, który obowiązywał by 
w czytelny sposób dla całego kraju i eli-

minował długotrwałe procesy sądowe. 

Na te problemy nakłada się rów-
nież zmiana ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. 

Bardzo ważna jest zmiana art. 124 
tej ustawy, który daje możliwość przed-
siębiorstwom infrastrukturalnym wejście 
na nieruchomość właściciela, w sytu-
acji kiedy np. jest konieczność doko-
nania remontu sieci. Jest to sytuacja, 
która znowu nie dotyczy tylko branży 
ciepłowniczej. 

Każdy jest w stanie sobie wyobra-
zić, że jeżeli zachodzi konieczność 
szybkiej reakcji i naprawy infrastruktu-
ry, nie można sobie pozwolić na wielo-
tygodniowe, czy wielomiesięczne ne-
gocjacje z właścicielem. 

Istotą infrastruktury liniowej jest to, 
że ma ona służyć znacznie szerszej 
grupie odbiorców. Dlatego też wcze-
śniej wspomniany artykuł daje możli-
wość wejścia na nieruchomość. Trze-
ba tylko doprecyzować na jakich wa-
runkach może to być przeprowadzone, 
czy temu właścicielowi przysługuje od-
szkodowanie za wejście, czy może tyl-
ko istnieje obowiązek przywrócenia do 
stanu pierwotnego. 

Trzeba bowiem pamiętać, że istotą 
odszkodowania jest wyrządzona szko-
da, a nie każde wejście i wykonanie 
określonych prac powoduje wyrządze-
nie szkody na nieruchomości. 

Planowana nowelizacja Ustawy 
o Planowaniu i Zagospodarowaniu 
Przestrzennym jest również bardzo 
istotnym zagadnieniem związanym 
z branżą ciepłowniczą.

W planowanej nowelizacji podejmo-
wane są próby doprecyzowania tzw. 
planowania energetycznego, które ma-
ją realizować gminy, jako zadanie wła-
sne w oparciu o Ustawę Prawo energe-
tyczne. Jest to bardzo istotna kwestia, 
gdyż z naszych danych wynika, że mo-
że około 45% gmin w ogóle wykonało 
to zadanie. Można przypuszczać, że z 
tych opracowań tylko niewielki procent 
ma jakąś wagę merytoryczną. Dlatego 
też wspomniana nowelizacja ustawy 
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ma doprecyzować jakie elementy me-
rytoryczne plan energetyczny gminy 
powinien zawierać, co w sytuacji kiedy 
plany gminne są w sprzeczności z pla-
nami rozwojowymi przedsiębiorstw, itd. 

Ta nowelizacja oraz nowelizacja 
Prawa energetycznego, która się do-
konała i też w wąskim zakresie dotyczy 
planowania gminnego, nie rozstrzyga 
moim zdaniem dwóch podstawowych 
kwestii. Nie prowadzi do praktycznego 
zobowiązania gmin do wykonania te-
go planowania oraz nie nadaje im ran-
gi prawa miejscowego. 

Bardzo duży i ważny obszar dla 
ciepłownictwa to kwestia związa-
na z Pakietem klimatyczno-energe-
tycznym. 

W mojej ocenie o Pakiecie mówiło 
się zbyt mało i zbyt niedokładnie. Me-
dia i politycy koncentrowali się głów-
nie na kwestii limitów przydziału emi-
sji dwutlenku węgla. Z pakietem zwią-
zanych jest co najmniej 6 aktów praw-
nych. Pakiet na poziomie unijnym to 4 
dyrektywy oraz 2 akty niższego rzędu. 

Tak naprawdę Pakiet i wiele innych 
dyrektyw służy realizacji celów 3x20. 
Wówczas należałoby - według naszych 
danych – rozpatrywać nie 6, a 12 ak-
tów prawnych, które są już wydane lub 
projektowane przez UE. 

Jeżeli mówimy o rynku CO2, to ma-
my dyrektywę kształtującą nowy rynek 
handlu emisjami. Nowe zasady zaczną 
obowiązywać od 2013 r. Mówi się, że 
dla branży ciepłowniczej, która nieste-
ty też została objęta tą dyrektywą, 80% 
uprawnień w 2013 r. będzie „wolnych”, 
natomiast 20% będziemy musieli doku-
pić. W 2020 r. tylko 30% uprawnień bę-
dzie „wolnych”, natomiast 70% będzie-
my musieli dokupić. W 2027 r. będzie-
my musieli dokupić całe 100%. 

Problem tkwi jednak w szczegó-
łowych rozwiązaniach. Proponuje się, 
aby 80% „wolnych” uprawnień  odnieść 
do 10% najbardziej efektywnych insta-
lacji w Unii. Zatem będzie to odniesie-
nie do instalacji gazowych. Tymczasem 
90% ciepłownictwa, jak i elektroener-
getyki oparte jest na węglu kamien-

nym. Wskaźnik emisyjności CO2 na wę-
glu kamiennym jest 2 razy większy, niż 
na gazie. 

W praktyce może być taka sytuacja, 
że w 2013 r. ciepłownie nie będą ku-
pować 20% uprawnień, tylko 50-55%. 
Grozi nam znaczny wzrost kosztów i 
cena ciepła może gwałtownie wzro-
snąć. Pracujemy nad tym, przekazu-
jąc Ministerstwu Gospodarki argumen-
ty, aby przynajmniej udało się stworzyć 
benchmarkingi, tzw. układy odniesie-
nia paliwowe. Tylko takie mają sens. 
Zachęcałoby to do zachowania eko-
logicznego. 

Pułapy przeznaczone dla węgla, 
byłyby realne do osiągnięcia w jakiejś 
dłuższej perspektywie czasowej. Zmia-
na nośnika jest bardzo kosztowna. Kon-
sekwencje gwałtownej zmiany mogły-
by być bardzo istotne dla funkcjono-
wania  naszej branży i szerzej dla ca-
łej gospodarki kraju.
 

Mało się mówi o projekcie dyrek-
tywy o emisjach przemysłowych, a 
jest to projekt, który ma zastąpić dy-
rektywę związaną z dużymi źródła-
mi spalania. 

Projekt ten jest o tyle niebezpiecz-
ny, że od 2016 r. proponowane jest, 
aby drastycznie zaostrzyć normy emisji 
dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz py-
łów. Proponowane jest, ponad trzykrot-
ne zaostrzenie przedmiotowych norm. 
Na to nakłada się zmiana definicji pod-
miotu, który będzie objęty tym uregulo-
waniem. Dotychczasowe normy emisji 
z dużych źródeł spalania dotyczyły pod-
miotów o mocy od 50 MW  w odniesie-
niu do kotła. Teraz jest propozycja, by 
źródło spalania rozumieć jako komin. 
W takiej sytuacji szereg mniejszych cie-
płowni, które ogrzewają mniejsze mia-
sta, znajdzie się pod rygorem tegoż 
przepisu. Bardzo niebezpieczne były-
by konsekwencje takiego rozwiązania 
dla wileu przedsiębiorstw oraz odbior-
ców ciepła. W przypadku kiedy cena za 
ciepło będzie za wysoka, możemy np. 
powracać do problemu niskiej emisji.  
Istotą systemu jest to, że  pozwala on 
nie tylko optymalizować koszty dla po-

szczególnych odbiorców, ale zmniej-
sza również emisję unikając powsta-
wania wielu lokalnych źródeł węglo-
wych, gdzie emisja była na bardzo wy-
sokim poziomie. 

Paradoksalnie - małe źródła poniżej 
20 MW nie są widziane ani przez sys-
tem handlu uprawnieniami do emisji, 
ani przez nową dyrektywę o emisjach 
przemysłowych. Takie rozwiązanie mo-
że spowodować wzrost zanieczyszcze-
nia środowiska, a jest równocześnie 
zgodne z przepisami. Jest to sytuacja 
dziwna. Staraliśmy się ją wyjaśnić i na 
poziomie administracji rządowej nasze-
go kraju oraz Europarlamentu. 

Jeśli chodzi o emisje przemysło-
we, to jest szansa, że uzyskamy okresy 
przejściowe do 2023 r. pod określony-
mi warunkami. Nie rozwiąże to z pew-
nością problemu, ale da pewną szan-
sę „oddechu” – pod warunkiem, że bę-
dą zmiany uregulowań krajowych, które 
pozwolą zwiększyć rentowność przed-
siębiorstw, dadzą dostępność do środ-
ków, by możliwym było realizowanie 
tych naprawdę kosztownych inwesty-
cji na przestrzeni najbliższych kilku lat.      

Jak wygląda rozwój kogeneracji 
w naszym kraju?

Polityka energetyczna Polski za-
kłada, że potencjał kogeneracja w per-
spektywie do 2020 r. ma się dwukrot-
nie zwiększyć. By to założenie zreali-
zować niezbędne są  odpowiednie roz-
wiązania prawne. Trzeba pamiętać, że 
na przestrzeni wielu ostanich lat nie na-
stąpił znaczący wzrost potencjału ko-
generacji, co oznacza, że bez jakichś 
impulsów zewnętrznych zakładany roz-
wój na pewno nie nastąpi. 

Jednym z takich rozwiązań jest 
wspomniana już zmiana w Prawie ener-
getycznym. Dotyczy ona wprowadzenia 
nowego modelu regulacji dla kogene-
racji. Ponadto na pewno trzeba wpro-
wadzić do systemu prawnego pewność 
wybranego systemu wsparcia. Obec-
nie są to świadectwa „czerwone” i „żół-
te”. Będą one jednak funkcjonować do 
2012 r. Później nie ma prawnych gwa-
rancji, że ten system lub inny będzie 
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funkcjonował dłużej. Dlatego też mo-
że być problem z uzyskaniem kredy-
tu na realizację inwestycji w skojarze-
niu, jeśli nie ma pewności co do sys-
temu wsparcia. 

Barier w tym obszarze jest znacz-
nie więcej, mam nadzieję, że uda się 
je pokonać.                           

Jaki przewiduje Pan udział pali-
wa odnawialnego w branży ciepłow-
niczej?

Obecnie nie wiadomo jak 15% 
udział tego rodzaju paliwa rozłoży się 
na poszczególne branże: elektroener-
getykę, ciepłownictwo, czy transport. 
Nie wiemy czy określony przydział przy-
padnie całej branży ciepłowniczej, czy 
tylko i wyłącznie ciepłownictwu syste-
mowemu. Chodzi przecież o globalny 
efekt ekologiczny i w takim przypadku 
celowym jest  spojrzeć na ciepłownic-
two w skali całego kraju. 

Ciepłownictwo systemowe zaopa-
truje w ciepło około 50% naszego kra-
ju. W pozostałej połowie jest wiele indy-
widualnych rozwiązań. Zadajemy sobie 
pytanie: czy nie można by się pokusić 
o jakiś system krajowy, który by jedno-
znacznie identyfikował i pozwalał poli-
czyć wszystkie sposoby ogrzewania, 
które już są czysto ekologicznymi i za-
liczyć je do ogólnego bilansu? 

Unia nie nakłada obowiązku uzy-
skania odpowiednich udziałów procen-
towych paliwa odnawialnego w odnie-
sieniu  tylko do samego ciepłownictwa 
systemowego. 

2009 r. był również kolejnym 
okresem funkcjonowania i promo-
cji Ciepła Systemowego. Na jakim 
etapie jest realizacja tego projektu?

Już kilka lat temu doszliśmy do 
wniosku, że skoro w Skandynawii  od 
ponad 20 lat taki program jest realizo-
wany na poziomie kraju, to jako branża 
– pomimo tego że jest ona rozbita na 
kilkaset przedsiębiorstw – powinniśmy 
znaleźć tę wspólną płaszczyznę jakim 
jest produkt i spróbować mówić jednym 
głosem do wyznaczonych grup doce-
lowych. Około 2 lat pracowaliśmy nad 

samym programem Ciepła Systemo-
wego, który został uruchomiony. Okre-
ślone zostały grupy docelowe, od kon-
sumenta poprzez klienta, władzę rzą-
dową i samorządową, inwestorów do 
projektantów włącznie. Do programu 
weszło już ponad 80 przedsiębiorstw 
ciepłowniczych z całego kraju. Realizu-
jemy przedsięwzięcia lobbingowe, PR 
oraz reklamowe. Mamy profesjonalny 
wortal oraz kwartalnik, który trafia do 
naszych klientów oraz pierwsze uzna-
nie na poziomu krajowym poprzez przy-
znanie godła Teraz Polska oraz „Tytu-
łu ten, który zmienia polski przemysł”. 

Skutki awarii  
w ciepłownictwie 
nie są tak 
uciążliwe  
i trudne jak w 
elektroenergetyce, 
gdyż większość 
naszych systemów 
ma układ 
pierścieniowy

Myślę, że rozpoczęliśmy pewien 
proces. Przy tego typu działaniach błę-
dem byłoby założyć, że osiągnie się po-
prawę wizerunku, zrozumienie branży, 
czy też chęć skorzystania z Ciepła Sys-
temowego w krótkim okresie czasu. Z 
pełną świadomością założyliśmy, że bę-
dzie to proces rozłożony na wiele lat. 

Czy sytuacja związana z dostęp-
nością paliwa dla rynku ciepłowni-
czego się już całkowicie unormo-
wała?

W 2009 r. unormowała się sytuacja 
na rynku węgla. W 2008 r. podwyż-
ki cen węgla w przeciągu roku tak na-
prawdę sięgały 50% oraz występowa-
ły bardzo poważne kłopoty w zakresie 
zabezpieczenia w wystarczającą ilość 
węgla (nie wspominając już o jego ja-

kości) W zeszłym roku sytuacja ta się 
ustabilizowała. Ceny zaczęły nawet lek-
ko spadać, gdyż jest konkurencja i du-
ży import węgla na rynek polski, któ-
ry jest obecnie na poziomie 9 mln ton. 

Tegoroczną zimę można określić 
jako „zimę prawdy” i to nie tylko w od-
niesieniu do zaopatrzenia w węgiel. Ła-
godniejsze zimy powodowały, że były 
obniżane tzw. moce zamówione. Moc 
zamówiona odnosi się do warunków 
obliczeniowych. Skoro przez ostatnie 
lata nie zafunkcjonowały warunki obli-
czeniowe, często nasi klienci obniżali 
przedmiotowe moce. 

Tegoroczna zima zweryfikuje ta-
kie decyzje, gdyż nierozważne obni-
żanie  mocy zamówionych, może w 
konsekwencji prowadzić do niedogrzań 
mieszkań.

W tym roku mamy specyficzną 
zimę, dlatego też mamy do czynienia 
ze zwiększoną liczbą awarii ciepłow-
niczych. Dlaczego tak się dzieje?

Awarii tak naprawdę nie jest dużo. 
Jeżeli mamy około 19 tys. km sieci, to 
one rzeczywiście mają prawo się zda-
rzać, gdyż to jest  tylko technika. 

Niekiedy awarie można przewi-
dzieć, bo np. brakuje środków na wy-
mianę sieci na nową. Nasze szacun-
ki mówią, że powinniśmy co najmniej 
4 mld zł wydawać rocznie na wymia-
nę sieci, która ma powyżej 30-40 lat. 
Tych środków nie ma tyle, więc robimy 
tyle ile się da. 

Nawet tam, gdzie ta sieć jest w do-
brym stanie, w przypadku gwałtownych 
zmian temperatur i niebezpiecznych 
skoków z minus 20oC do 0oC, ma pra-
wo się coś zdarzyć. Skutki takich awa-
rii w ciepłownictwie nie są jednak tak 
uciążliwe i trudne jak w elektroenerge-
tyce, gdyż większość naszych syste-
mów ma układ pierścieniowy. Dlatego 
też jest możliwość odcięcia określonej 
grupy, a reszta odbiorców ma zapew-
nione dostawy ciepła. Przerwy w do-
stawach trwają najczęściej nie dłużej 
niż kilkanaście godzin. o

Rozmawiali: 
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

”
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Rozwiązania mechatroniczne jako 

Nowa jakość 
w automatyzacji procesów przemysłowych

Postęp w elektronice przyspieszył automatyzację procesów roboczych 
podobnie jak zastosowanie turosprężarki. Mikroprocesory i układy 

przełączające to konkurencyjne stymulatory, których celem jest stworzenie 
efektywnych pod względem kosztów i jednocześnie produktywnych instalacji 
oraz procesów przemysłowych. Mimo to urządzenia mechaniczne, takie jak 
sprawdzone dobre manometry, są niezastąpionymi elementami układów 
automatycznych.

Tatiana Perczak-Szanowska, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży WIKA Polska S.A.

Urządzenia mechaniczne, jak na przykład sprawdzone do-
bre manometry, zapewne jeszcze przez długi czas pozostaną 
niezastąpionymi elementami układów automatyki; urządzenia 
do pomiaru ciśnienia występują w różnych wersjach i z różny-
mi typami styków
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W sytuacjach, gdy pożądana jest 
redundancja, producenci insta-

lacji przemysłowych sięgają po pro-
dukty mechaniczne. To one, nawet 
w przypadku awarii prądu, niezawod-
nie przekazują informacje obejmujące 
wartości najważniejszych parametrów 
danego procesu, takich jak ciśnienie 
lub temperatura. Ponieważ za ich po-
mocą nie można nadzorować danego 
procesu zdalnie, sterować nim i regu-
lować go, w przypadku zastosowań 
istotnych z punktu widzenia bezpie-
czeństwa należało, przynajmniej do-
tychczas, stosować dwa urządzenia.

 � Sprawdzone urządzenia 
hybrydowe

Ostatnie rozwiązania mechatronicz-
ne umożliwiły bezproblemowe zastą-
pienie systemów składających się z 
dwóch urządzeń rozwiązaniami typu 
„dwa w jednym”: w mechanicznym ma-
nometrze lub termometrze montuje się 
komponenty elektroniczne potrzebne w 
układzie automatyki – nadajnik sygna-
łu wyjściowego, urządzenie kontakto-
we lub oba komponenty jednocześnie. 
Takie urządzenia hybrydowe sprawdzi-
ły się już wielokrotnie i z ekonomiczne-
go punktu widzenia stanowią one inte-
resujące rozwiązanie. Działanie i zasto-
sowanie takich układów zostało przed-

stawione poniżej na przykładzie tech-
niki pomiaru ciśnienia.

Jeżeli konieczne jest wskazywa-
nie ciśnienia na miejscu, a równocze-
śnie zachodzi potrzeba sterowania pro-
cesem i nadzorowania go, stosuje się 
mechaniczne manometry z urządzenia-
mi kontaktowymi. Mierzą one ciśnienie 
względne, bezwzględne lub różnicę ci-
śnień, w zależności od zastosowania 
zakres roboczy wynosi od 0 poprzez 
2,5 bar aż po 7000 bar.

Urządzenia kontaktowe zamykają 
lub otwierają obwody prądowe w za-
leżności od położenia wskazówki ma-
nometru. Styki można ustawić dla ca-
łego zakresu skali, montuje się je zwy-
kle pod tarczą manometru. Niezależ-
nie od ustawień wskazówka manome-
tru (wskazówka wartości rzeczywistej) 
może się swobodnie poruszać w ca-
łym zakresie skali.

Punkty przełączania można usta-
wiać zdejmowanym kluczem regulacyj-
nym, przez szybkę. W przypadku kilku 
urządzeń kontaktowych można praco-
wać na podstawie tylko jednej wartości 
zadanej. Każde odchylenie od tej warto-
ści aktywuje przełączanie, oznacza to, 
iż w przypadku przekroczenia wartości 
styk zamyka obwód prądowy, w przy-
padku spadku wartości poniżej warto-
ści zadanej obwód prądowy jest otwie-
rany. Styk może ponadto być wykorzy-
stywany jako tak zwany  styk przełącz-
ny. W takim przypadku po przekrocze-
niu wartości zadanej jeden obwód prą-
dowy jest otwierany, inny z kolei – rów-
nocześnie zamykany.

 � Cztery urządzenia 
kontaktowe

Urządzenia kontaktowe dostępne 
są na rynku w czterech wersjach: jako 
magnetyczne, indukcyjne, elektroniczne 
i kontaktronowe urządzenia kontakto-
we. Magnetyczne i kontaktronowe urzą-
dzenia kontaktowe to tak zwane bier-
ne urządzenia kontaktowe, gdyż w od-
różnieniu od „aktywnych“ indukcyjnych i 
elektronicznych urządzeń kontaktowych 
nie wymagają napięcia zasilającego.

Magnetyczne urządzenia kontak-
towe służą do włączania mocy do 30 
W/50 VA przy nominalnym napięciu ro-
boczym wynoszącym maks. 250 V. W 
przypadku zastosowania przekaźników 
ochronnych możliwa jest eksploatacja 
przy większej mocy, a równocześnie 
wydłuża się żywotność styku.

Kontaktronowe urządzenia kontak-
towe cechuje moc załączana na po-
ziomie 10 W przy napięciu rzędu 24 V. 
Pracują one zgodnie z zasadą indukcji 
magnetycznej. Jeżeli wskazówka ma-
nometru przy ustawionej wartości za-
danej napotka na styk, przełącza on 
obwód prądowy zgodnie z kierunkiem.

Indukcyjne urządzenia kontakto-
we stosuje się w pierwszej kolejności 
przy wysokich wymaganiach w zakre-
sie zabezpieczeń przeciwwybuchowych 
(Atex). Pracują one bezdotykowo: tak 
zwana chorągiewka sterownicza wcho-
dzi do elektrycznej głowicy czujnika, co 
powoduje przerwanie obwodu prądo-
wego. W ten sposób w chwili kontak-
tu nie powstaje iskra. Indukcyjne urzą-
dzenia kontaktowe mogą być zastoso-
wane do montażu w strefie Atex 0 oraz 
do stosowania w strefach 1 i 2.

Elektroniczne urządzenia kontak-
towe dzięki zintegrowanemu wzmac-
niaczowi mogą bezpośrednio włączać 
małe moce, jak to się na przykład zwy-
kle dzieje w przypadku sterowników 
PLC. Mają one przy tym te same zale-
ty co indukcyjne urządzenia kontakto-
we: kontakt bezdotykowy gwarantuje 
duże bezpieczeństwo, styk nie podle-
ga zużyciu i jego praca nie wpływa na 
układ pomiarowy. W odróżnieniu od 
wersji indukcyjnej elektroniczne urzą-
dzenia kontaktowe nie potrzebują do-
datkowych sterowników, gdyż są zasi-
lane napięciem przez sterownik PLC.

 � Różne sygnały 
wyjściowe

Urządzenia mechatroniczne z elek-
tronicznym sygnałem wyjściowym znaj-
dują zastosowanie tam, gdzie wyma-
gana jest transmisja danej wartości po-
miarowej do centralnego układu stero-

Indukcyjne urządzenia kontaktowe  
z trzema głowicami sterującymi
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www.wikapolska.pl

WIKA Polska S.A.
Ul. Łęgska 29/35

87-800 Włocławek

WIKA   Alexander Wiegand SE & Co. KG posiada 

ponad 60 lat doświadczenia w produkcji urządzeń 

do pomiaru ciśnienia i temperatury. Cieszymy się 

ugruntowaną  reputacją firmy stawiającej na jakość 

i  innowacyjność. 

Produkcja  i rozwój  najwyższej jakości manometrów 

oraz systemów do pomiaru ciśnienia i temperatury 

nie odbywa się jedynie w siedzibie głównej w 

Klingenbergu (w  Niemczech). Nasze oddziały 

produkcyjne znajdują się na całym świecie (w 

Polsce, Brazylii, Chinach, Indiach, Szwajcarii, 

Afryce Płd. i USA). Roczna produkcja wynosi 

ponad 30 mln sztuk. 

Obecnie na całym świecie  pracuje ponad  

300 mln sztuk urządzeń produkcji WIKA.

WIKA Polska S.A., producent marki KFM, jest 

jednym z największych przedsiębiorstw w 

międzynarodowej Grupie WIKA. 

Jesteśmy firmą nowoczesną, działającą w oparciu 

o innowacyjne rozwiązania technologiczne  

i biznesowe. Dbamy o naszych pracowników, a ich 

rozwój i wysoka motywacja są motorem naszego 

sukcesu.

Twój Partner w pomiarze 
Ciśnienia i Temperatury

na świecie

wania lub zdalnej obsługi technicznej. Przykładowo ciśnienie: układ pomiarowy 
powoduje proporcjonalny do występującego ciśnienia ruch obrotowy wskazówki. 
Czujnik kąta obrotu bezdotykowo, a tym samym bez zużycia elementów i wpły-
wu na inne komponenty, określa pozycję wałeczka wskaźnika i przetwarza od-
powiednią wartość pomiarową w jeden z powszechnie stosowanych elektrycz-
nych sygnałów wyjściowych: 0–10 V, 4–20 mA, odwracalny, z możliwością sy-
gnału pierwiastkującego liniowo i nieliniowo. Sygnały są automatycznie wyrów-
nywane za pomocą wskaźnika mechanicznego.

Spektrum zastosowań urządzeń mechatronicznych w automatyzacji proce-
sów jest bardzo szerokie. W zależności od aplikacji i zewnętrznych warunków, 
takich jak temperatura otoczenia, medium lub wibracje, można nabyć urządze-
nia w odpowiednich wariantach. Urządzenia membranowe na przykład – jak rów-
nież manometry puszkowe – służą do pomiaru bardzo niskich ciśnień wyraża-
nych w milibarach. Jeżeli manometr jest wyposażony w komorę pomiarową wy-
łożoną materiałem, stanowi on trwałe rozwiązanie, które można stosować z me-
diami korozyjnymi. Występują także specjalne manometry do pomiaru różnic ci-
śnień, wyposażone w urządzenia kontaktowe i generujące analogiczny sygnał 
wyjściowy, na przykład do automatycznego nadzoru filtra.

 � Wniosek

Rozwiązania mechatroniczne sta-
nowią nową jakość w automatyzacji 
procesów przemysłowych. Do czynni-
ków czysto technicznych dochodzi tu 
wartość ekonomiczna: rezygnacja z ko-
mórki pomiarowej w rozwiązaniu typu 
„dwa w jednym“ pozwala zaoszczędzić 
miejsce i obniżyć koszty – a są to czyn-
niki bardzo istotne w przyszłościowych 
układach automatycznych. o

WIKA Polska S.A. 
ul. Łęgska 29/35 

87-800 Włocławek 
www.wikapolska.pl

r e k l a m a
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www.ibm.com/pl/services 15

Piotr Laube, konsultant w dziale usług biznesowych, IBM Global Business Services

czy ProjektowaNe 
rozwiązaNia 
iNformatyczNe

Jakże często zdarza się, iż 
skomplikowane projekty 

informatyczne mają na celu głównie 
usprawnienie procesów wewnątrz firmy 
i w żadnym stopniu nie przekładają 
się na poprawę obsługi oferowanej 
klientom. Tym czasem, szczególnie 
w sytuacji kryzysu nękającego 
gospodarkę, jeszcze raz potwierdza 
się teza, iż to klienci są najcenniejszym 
zasobem. Bez nich żadna firma nie ma 
racji bytu.

Skoro klient odgrywa tak 
fundamentalną rolę w 

funkcjonowaniu każdej firmy, można 
zadać pytanie, dlaczego prawie 
nigdy nie jest postrzegany, jako 
partner przy projektowaniu systemów 
informatycznych? Dlaczego wymagania 
dotyczące systemów, nawet tych, które 
mają bezpośredni wpływ na obsługę 
klienta, są ustalane w zaciszu działów 
IT? Dlaczego o zdanie nie pyta się 
głównych zainteresowanych, których 
opinia może mieć fundamentalny wpływ 
na zakres wymagań, jak również na 
strategię wdrożenia?

są zbieżne z oczekiwaniami klientów?
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 � Odważna teza

W 1998 r. w amerykańskiej edycji 
miesięcznika Harvard Business Review 
ukazał się artykuł Josepha Pine oraz 
Jamesa Gilmore, zatytułowany „Eko-
nomia wrażeń”, w którym naukowcy 
postawili odważną tezę, iż klienci kon-
sumując produkty i usługi, zdobywają 
nowe doświadczenia, które każdorazo-
wo porównują z wrażeniami zdobyty-
mi w trakcie poprzednich zakupów lub 
kontaktów z firmą. Łatwo tę obserwa-
cję odnieść np. do sprawności działu 
obsługi klienta w banku, gdy miła, rze-
czowa i szybka obsługa jest postrze-
gana, jako przejaw kompetencji firmy.

Ale Pine i Gilmore w swych obser-
wacjach poszli o krok dalej. Zauważy-
li oni, iż klienci w odniesieniu doświad-
czeń zdobytych w kontaktach z firmą, 
przestają dostrzegać różnice pomię-
dzy branżami. Zamiast grzecznie cze-
kać w kolejce na połączenie z opera-
torem, tyle ile wynikałoby to z branżo-
wego „benchmarku”, klienci zaczynają 
się niecierpliwić. Dlaczego? Gdyż w do-
bie „ekonomii wrażeń” - każdy kontakt 
jest odnoszony do doświadczenia ze-
branego przy podobnych interakcjach 
z innymi firmami. Konsekwencje tego 
są takie, iż w bardzo szybkim stopniu 
ulega erozji nasza dotychczasowa wie-
dza o kliencie, co oznacza, iż projek-
towane rozwiązania informatyczne nie 
są zbieżne z oczekiwaniami klientów.

 � Analiza zachowań 
klientów

Specjaliści z IBM Global Business 
Services (GBS), którzy posiadają sze-
rokie powiązania ze środowiskiem aka-
demickim, wzbogacone bogatym do-
świadczeniem projektowym stworzyli 
zbiór branżowych modeli opisujących 
interakcje klientów z firmą - składające 
się z szeregu tzw. „momentów praw-
dy” – zdarzeń, które mogą rzutować na 
doświadczenie klienta. 

Opierając się na analizie zachowa-
nia klientów wyróżniono trzy poziomy 
interakcji:

 � indyferentne - takie, na które fir-
ma nie ma bezpośredniego wpły-
wu (np. informacje w mediach do-
tyczące branży),

 � kompetentne – takie, w których fir-
ma musi sprostać oczekiwaniom 
dyktowanym dla branży (gdzie 
wzrost satysfakcji klienta jest sto-
sunkowo niewielki w porównaniu 
do ewentualnego wzrostu nakła-
dów na usprawnienie procesu, ale 
skutek „niedoinwestowania” może 
być katastrofalny),

 � różnicujące – gdzie dodatkowe na-
kłady i zabiegi mogą spowodować 
niewspółmierny wzrost satysfakcji 
klienta i w konsekwencji stanowić 
o przewadze konkurencyjnej na tle 
innych firm w branży.

Korzystając z analiz branżowych 
oraz z badań prowadzonych wśród 
klientów opisane powyżej modele zo-
stały wzbogacone o szczegółowe spe-
cyfikacje wymagań poziomu „kompe-
tentnego”, jak również szereg sugestii 
i obserwacji odnoszących się do inte-
rakcji „różnicujących”. Przez to stano-
wią doskonałe kompendium wiedzy na 
temat oczekiwań klientów i sposobu, w 
jaki te oczekiwania mogą zostać zreali-
zowane w ramach projektu implemen-
tacji systemu informatycznego.

 � Korzystamy  
z doświadczeń

IBM obecnie często korzysta ze 
zgromadzonej wiedzy o zarządzaniu 
doświadczeniem klientów przy projekto-
waniu systemów. Miałem ostatnio oka-
zję uczestniczyć w projekcie, który re-
alizowany jest dla jednego z przedsta-
wicieli branży energetycznej w Wielkiej 
Brytanii. Zdecydowano się tam na za-
stosowanie branżowego modelu, przy-
stosowanego do lokalnych wymagań 
rynku w celu określenia, jakiego typu 
modyfikacje powinny zostać wprowa-
dzone w podstawowej wersji rozwią-
zania SAP (tzw. Out-of-the-box), aby 
zmaksymalizować korzyści nie tylko dla 
firmy, ale również dla klientów.

Warto przy tym wspomnieć, iż rynek 
detaliczny odbiorców energii w Wiel-
kiej Brytanii należy do najbardziej kon-
kurencyjnych w Europie, a opisywana 
firma plasowała się we wszystkich ran-
kingach satysfakcji klienta na samym 
końcu. Już w pierwszej fazie prac oka-
zało się, że pierwotnie planowany za-
kres implementacji znacznie zwiększał 
możliwości wewnętrznego raportowa-
nia i zacieśniał kontrolę procesów. Re-
plikowano jednak wszystkie negatyw-
ne elementy związane z dotychcza-
sowym doświadczeniem klientów (np. 
skomplikowana ścieżka rozpatrywania 
reklamacji, bardzo słaby serwis samo-
obsługowy). 

W celu zilustrowania, jakie konse-
kwencje może mieć nieuwzględnienie 
wymagań klientów w projekcie syste-
mu, posłużono się tzw. ścieżkami (jo-
urney) klientów, które stanowiły kombi-
nację „momentów prawdy” z blokami 
procesowymi, wynikającymi z funkcjo-
nalności wdrażanego rozwiązania. Po-
zwoliło to na ułożenie szczegółowych 
scenariuszy – jaki wpływ będzie miało 
projektowane rozwiązanie na docelowe 
doświadczenie klientów, jeżeli nie zo-
staną wprowadzone zalecane modyfi-
kacje. Stworzono również zestaw alter-
natywnych scenariuszy, które uwzględ-
niały wymagania klientów i rekomenda-

Fot. www.ibm.com.pl
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cje wynikające z zastosowania branżowego mo-
delu łańcucha doświadczeń. 

Na bazie wspomnianych powyżej scenariu-
szy przygotowano prototypy rozwiązania, który 
przetestowano na losowo wybranej próbie klien-
tów. Wniosek był jednoznaczny – nieuwzględ-
nienie zaleceń wynikających z analizy doświad-
czenia klientów oznaczało, iż satysfakcja z ofe-
rowanych usług nie tylko się nie poprawi, ale w 
niektórych obszarach ulegnie pogorszeniu. Te-
stując alternatywny prototyp – zbudowany zgod-
nie z zaleceniami wynikającymi z modelu – sku-
tek był zupełnie odmienny. W przypadku niektó-
rych interakcji, klienci nie spodziewając się ofe-
rowanych udogodnień - byli zaskoczeni, że ma-
ją do czynienia z firmą z branży energetycznej.

Bazując na analizie przedstawionej przez 
doradców z IBM GBS, opisywana firma posta-
nowiła zaryzykować i odstąpić od pierwotnego 
modelu wdrożenia aplikacji SAP. Wprawdzie pro-
jekt ten jest jeszcze w trakcie realizacji, ale już 
pierwsze badania po uruchomieniu pilotażu do-
wodzą, iż uwzględnienie „punktu widzenia” klien-
ta było strzałem w dziesiątkę. Badania rynkowe 
dowodzą jednoznacznie, iż w przeciągu ostat-
nich 12 miesięcy satysfakcja z usług opisywa-
nej firmy wzrosła znacznie wyżej, niż przecięt-
na dla całej branży. Przekłada się to również na 
wzrost zadowolenia wśród pracowników, spa-
dek liczby reklamacji, zmniejszenie liczby korekt. 
Znaczny wzrost samoobsługi powoduje, iż zaso-
by mogą być wykorzystane do innych celów, jak 
np. uruchomienie infolinii doradzającej w kwestii 
oszczędnego używania energii.

 � Wnioski

Opisany przykład stanowi jeden z wielu pro-
jektów realizowanych przy współudziale IBM 
GBS, gdzie spojrzenie poprzez pryzmat anali-
zy doświadczenia klientów dało wymierne ko-
rzyści. Podobne implementacje miały miejsce 
w branżach finansowej, spożywczej, farmaceu-
tycznej, a nawet w paliwowej. Wszędzie przy-
czyniając się do uniknięcia błędów zaniecha-
nia i do znacznego wzrostu satysfakcji klientów.

Oczywiście nie można zaprojektować syste-
mu informatycznego bazując wyłącznie na ana-
lizie łańcucha doświadczeń, ale pominięcie gło-
su klienta w obecnych czasach będzie koszto-
wać znacznie więcej niż oszczędności z tego 
wynikające. o

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Prze-
mysłu Energetyki Słonecznej - Nowe możliwości rozwoju 
i wyzwania do 2020 r., które odbędzie się w dniu 19 ma-
ja 2010 r. w Poznaniu podczas targów Greenpower. Fo-
rum organizowane jest przez Instytut Energetyki Odna-
wialnej www.ieo.pl we współpracy z MTP.

Efektem dyskusji, jaka miała miejsce na II Forum jest po-
wstanie Panelu Producentów Urządzeń i Instalatorów Syste-
mów Energetyki Słonecznej zwanego dalej „Panelem Sło-
necznym 20x2020” www.ieo.pl/plansloneczny

Głównym zadaniem Panelu jest wniesienie wkładu mery-
torycznego do przygotowywanego przez Ministerstwo Gospo-
darki najistotniejszego dokumentu z zakresu energetyki odna-
wialnej „Planu wykonawczego: Ścieżki rozwoju wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii  do 2020 roku” tzw. Action Plan. 
W tym celu Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy z 
członkami Panelu opracował „Wizję rozwoju energetyki sło-
necznej termicznej w Polsce wraz z planem działań do 2020 
r.” http://www.ieo.pl/pl/raporty/doc_details/312-qwizja-rozwoju-
energetyki-sonecznej-termicznej-w-polsce-wraz-z-planem-
dziaa-do-2020r.html. Raport prezentuje stan i perspektywy 
rozwoju sektora energetyki słonecznej w Polsce, potencjał 
i prognozę wykorzystania energii słonecznej do 2020 r. oraz 
uzgodnioną propozycję programu rozwoju sektora przemy-
słu energetyki słonecznej i nowego systemu wsparcia. 

Tegoroczne III Forum ma na celu przedstawienie poten-
cjału gospodarczego i kierunku rozwoju energetyki słonecz-
nej cieplnej, gwarantującego wdrożenie przez Polskę dyrekty-
wy 2009/28/WE o promocji stosowania odnawialnych źródeł 
energii. W programie Forum zostaną zaprezentowane i pod-
dane dyskusji założenia i tezy  przygotowywanego przez Mi-
nisterstwo Gospodarki krajowego Action Plan oraz roli i miej-
sca energetyki słonecznej w ww. dokumencie. Istotnym punk-
tem podczas Forum będzie dyskusja na temat niezbędnych 
działań na rzecz wdrożenia Action Planu w Polsce, uwzględ-
niającego w znacznie większym stopniu sektor energetyki 
słonecznej, niż w przypadku Polityki Energetycznej Polski do 
2030 r. (w tym dokumencie MG przewidziało udział energe-
tyki słonecznej w całkowitym udziale energetyki odnawialnej 
w 2020 r. w jedynie niewielkim stopniu - 1,2%).  



Bernard Błaszczyk
Podsekretarz Stanu w Minsterstwie Środowiska

Jerzy Kronhold
Konsul Generalny RP w Ostrawie
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dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 

Politechnika Łódzka

TERmICZNE PRZEKSZTAłCANIE 
OdPAdóW KOmuNALNYCh

odpady towarzyszą ludzkości od początków rozwoju cywilizacji. Na 
wszystkich etapach tego rozwoju sposób gospodarowania odpadami 

był wysoce niedostateczny w stosunku do skali wytwarzanych odpadów oraz 
do narastającej ilości nagromadzonych odpadów. Rewolucja przemysłowa 
zapoczątkowała etap gwałtownego nasilenia problemów i zagrożeń związanych 
z niedostatecznym rozwojem gospodarki odpadami. Procesy intensywnego 
rozwoju przemysłu i przyśpieszający wzrost demograficzny generowały 
zwielokrotnione strumienie odpadów. Strumienie te przyczyniły się do znacznego 
pogorszenia sytuacji ekologicznej i sanitarnej. Szczególnie silne procesy 
degradacyjne występowały w rejonach zurbanizowanych i uprzemysłowionych, 
gdyż ich rozwój był żywiołowy i następował w warunkach głębokiego 
niedorozwoju infrastruktury komunalnej i ochronnej oraz bardzo niskiego 
poziomu świadomości ekologicznej.

F
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Wiek XX to kolejny etap intensyfi-
kacji potrzeb w zakresie gospo-

darki odpadami. Specyfiką tego etapu 
jest znaczne rozszerzenie asortymen-
tu produkcji. W konsekwencji, gama 
rodzajów odpadów wytwarzanych zo-
stała bardzo rozszerzona. Równocze-
śnie następowało sukcesywne zwięk-
szanie skali wytwarzania poszczegól-
nych rodzajów odpadów, do czego 
przyczyniły się coraz mocniej nasilają-
ce się procesy industrializacji oraz roz-
woju demograficznego. 

Kraje Unii Europejskiej przykładają 
wielką wagę do problemów ochrony 
środowiska, w tym również do zagad-
nień gospodarki odpadami. Strategia 
państw Unii Europejskiej w tym zakre-
sie została sformułowana w 1990 roku 
[1]. Główne jej zasady są następujące:

 � zapobieganie powstawaniu odpa-
dów poprzez technologie i produk-
ty („czyste technologie”, sieć infor-
macyjna o technologiach związa-
nych z ochroną środowiska, w tym 
z nowoczesnymi technologiami za-
gospodarowania odpadów, znako-
wanie ekologiczne wyrobów),

 � recykling i powtórne poddanie od-
zyskowi odpadów jako surowców 
w procesach technologicznych, se-
lektywne zbieranie odpadów,

 � optymalizacja ostatecznego usu-
wania (nowe normy techniczne bu-
dowy składowisk odpadów, ograni-
czenia w składowaniu niektórych 
odpadów, normy techniczne doty-
czące spalania odpadów),

kg/M rok 
1 000
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 � rygorystyczne regulacje prawne 
dotyczące kontroli przewozu od-
padów,

 � adekwatne środki prawne dotyczą-
ce odpowiedzialności producenta 
za produkt, powstałe odpady oraz 
opakowania.

Efektem wykonanego w drugiej po-
łowie lat dziewięćdziesiątych przeglą-
du realizacji Strategii Wspólnoty w dzie-
dzinie gospodarowania odpadami jest 
nowa dyrektywa (1999/31/EC) w spra-
wie składowisk odpadów [2]. Przewi-
duje ona zakaz składowania na skła-
dowiskach:

 � wszelkich odpadów ulegających 
biodegradacji:

 – do 2006 r. (w Polsce do 2010 r.) 
redukcja ilości ulegających bio-
degradacji odpadów składowa-
nych na składowiskach o 25% 
masowo w stosunku do roku 
1995,
 – do 2009 r. (w Polsce do 2013 ro-
ku) redukcja ilości o 50%,
 – do 2016 r. (w Polsce do 2020 
roku) redukcja ilości o 65% (do 
35% bazowej masy odpadów).

 � odpadów ciekłych,
 � odpadów palnych i zapalnych,
 � odpadów wybuchowych i utlenia-

jących,
 � odpadów szpitalnych i medycz-

nych,
 � opon samochodowych całych i roz-

drobnionych.

Rys. 1. Zależność ilości powstających odpadów komunalnych w funkcji zamożności 
społeczeństwa (dochodu narodowego w przeliczeniu na mieszkańca)  

- dane za 2006 r. dla EU-25 (wg Eurostatu)

Ponadto, na składowiskach moż-
na składować jedynie odpady, które 
były uprzednio przedmiotem obróbki, 
przy czym „obróbka” to proces fizycz-
ny, chemiczny lub biologiczny, a także 
sortowanie, który zmienia charaktery-
stykę odpadów w celu zmniejszenia ich 
ilości, właściwości niebezpiecznych lub 
służy do odzysku energii. 

Analiza systemów gospodarki od-
padami w krajach UE wykonana w 
połowie lat dziewięćdziesiątych [3]  
wykazała, że przyjęte w 1989 r. regu-
lacje dotyczące spalarni odpadów ko-
munalnych nie odpowiadają aktualne-
mu stanowi techniki. W międzyczasie 
Austriacy (w 1989 r.), Holendrzy (1990), 
Niemcy (1991), Szwajcarzy (1992) i 
Duńczycy (1992) wprowadzili w swo-
ich krajach znacznie ostrzejsze regu-
lacje, wynikające z konieczności ogra-
niczenia emisji niektórych substancji 
(w tym dioksyn i furanów) ze spalarni 
odpadów. W wyniku długich dyskusji  
i ogromnych oporów, w szczególności 
ze strony Anglii, Francji, Belgii i Hiszpa-
nii, w których to krajach istniejące spa-
larnie odpadów komunalnych posiadały 
bardzo uproszczone systemy oczysz-
czania spalin, lub wręcz ich nie posia-
dały, w grudniu 2000 r. została przyję-
ta nowa dyrektywa dotycząca spalania 
odpadów - 2000/76/EC [4], która w 
stosunku do instalacji istniejących obo-
wiązuje od grudnia 2005 r., zaś w sto-
sunku do instalacji nowych od 2001 r. 
Wartym przy tym podkreślenia jest fakt, 
iż w 2003 r. Niemcy zaostrzyli niektó-
re wymagania dyrektywy 2000/76/EC 
nowelizując obowiązujące w kraju pra-
wo - 17 BImSchV.

Warto w tym miejscu również za-
uważyć, że w niektórych krajach euro-
pejskich (Szwajcaria, Dania, Holandia, 
Szwecja) od 2000 r. obowiązuje zakaz 
składowania na składowiskach odpa-
dów zawierających powyżej 5% sub-
stancji organicznych, palnych, a w kilku 
innych (Niemcy, Austria, Francja) wpro-
wadzony został on w 2005 roku [5].

Aktualny stan gospodarki odpada-
mi komunalnymi w krajach UE, Polsce 
oraz innych krajach europejskich ob-
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Tab. 1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Europie w latach 1995, 2000 i 2006 (wg GUS)

Kraje Wytwarzanie [kg/M rok] Składowanie [%] Spalanie [%] Recykling [%]

Austria 438 581 617 46,8 33,7 9,6 12,3 11,2 29,3 40,9 55,1 61,1

Belgia 453 474 475 43,7 15,4 5,1 36,0 32,9 32,6 20,3 51,7 62,3

Bułgaria 693 516 446 76,5 77,3 79,8 0,0 0,0 0,0 23,5 22,7 20,2

Cypr 600 680 745 100,0 90,1 87,5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 12,5

Czechy 302 334 296 100,0 84,4 79,1 0,0 9,3 9,8 0,0 6,3 11,1

Dania 567 665 737 16,9 10,1 5,0 51,9 52,9 55,0 31,2 37,0 40,0

Estonia 368 440 466 99,2 99,5 59,7 0,0 0,0 0,2 0,8 0,5 40,1

Finlandia 414 503 488 64,7 60,8 58,6 0,0 10,3 8,6 35,3 28,8 32,8

Francja 476 516 553 45,0 42,6 34,7 37,4 32,8 33,1 17,6 24,6 32,2

Grecja 302 408 443 99,7 91,2 87,1 0,0 0,0 0,0 0,3 8,8 12,9

Hiszpania 510 662 583 60,4 51,2 49,6 4,7 5,6 7,0 34,9 43,2 43,4

Holandia 549 616 625 28,8 9,3 1,9 25,3 30,8 34,1 45,9 59,9 64,0

Irlandia 514 603 804 77,4 91,9 58,6 0,0 0,0 0,0 22,6 8,1 41,4

Litwa 424 363 390 100,0 94,8 91,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 8,7

Luksemburg 592 658 702 27,2 21,0 18,7 52,7 43,2 37,9 20,1 35,9 43,4

Łotwa 263 270 411 93,9 93,3 71,0 0,0 0,0 0,5 6,1 6,7 28,5

Malta 332 535 652 91,9 90,3 86,2 0,0 0,0 0,0 8,1 9,7 13,8

Niemcy 624 643 566 39,3 25,7 0,7 15,5 20,7 31,6 45,2 53,7 67,7

Polska 285 316 259 98,2 98,1 91,1 0,0 0,0 0,4 1,8 1,9 8,5

Portugalia 385 472 435 51,9 71,6 63,0 0,0 20,3 21,8 48,1 8,1 15,2

Rumunia 350 363 385 74,0 83,2 84,7 0,0 0,0 0,0 26,0 16,8 15,3

Słowacja 295 254 301 56,9 77,2 77,7 9,5 15,4 12,0 33,6 7,5 10,3

Słowenia 596 513 432 76,7 78,4 83,8 0,0 0,0 0,7 23,3 21,6 15,5

Szwecja 386 428 497 35,2 22,9 5,0 38,6 38,3 46,9 26,2 38,8 48,1

Węgry 460 445 468 75,2 84,5 80,3 7,0 7,6 8,3 17,8 7,9 11,3

Wlk. Brytania 499 578 588 83,0 81,1 60,0 9,0 7,3 9,4 8,0 11,6 30,6

Włochy 454 509 548 93,0 75,6 51,8 5,3 8,1 11,9 1,8 16,3 36,3

EU-27 474 524 517 62,4 55,0 41,2 13,7 15,1 19,0 23,8 30,0 39,8

Turcja 445 458 434 73,3 77,9 83,9 0,0 0,0 0,0 26,7 22,1 16,1

Islandia 427 466 534 75,4 75,3 69,3 19,2 12,2 8,8 5,4 12,4 21,9

Norwegia 626 615 793 72,8 54,6 30,9 13,4 14,6 16,6 13,7 30,7 52,5

Szwajcaria 598 660 715 12,9 6,1 0,1 48,2 48,6 49,7 39,0 45,3 50,2

razuje tabela 1. Pokazano w niej zmia-
ny w ilości powstających odpadów ko-
munalnych oraz w sposobie ich zago-
spodarowania wg danych za rok 1995, 
2000 oraz 2006 [6].

Pierwszą rzeczą rzucającą się w 
oczy jest istotny wzrost ilości odpadów 
komunalnych (w przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca) w większości krajów. 
W niektórych z nich jest on nawet 50%, 
co świadczy o tym, że jednej z podsta-
wowych zasad strategii gospodarowa-

nia odpadami komunalnymi - minimali-
zacji wytwarzanych odpadów nie uda-
ło się osiągnąć. 

Systematyczny rozwój gospodar-
czy oraz postępujący wzrost dobroby-
tu skutkuje wzrostem konsumpcji i tym 
samym wzrostem ilości powstających 
odpadów komunalnych. W literaturze 
często publikowany jest wykres poka-
zujący zależność ilości powstających 
odpadów komunalnych (w przelicze-
niu na jednego mieszkańca) od wiel-

kości dochodu narodowego przypa-
dające na jednego mieszkańca - ob-
razuje to rysunek 1. 

Polska znajduje się na etapie sys-
tematycznie rosnącej konsumpcji indy-
widualnej (choć znacznie spowolnionej 
w ostatnim roku przez sytuację ekono-
miczną). Obserwując zmiany w zakre-
sie gospodarki odpadami, jakie zacho-
dziły w Europie w latach osiemdziesią-
tych i dziewięćdziesiątych należy ocze-
kiwać, że w miarę wzrostu dochodu na-
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Tab. 3. Zmiany średniego składu odpadów komunalnych w Londynie  
w latach 1925-1985 (w % udziału masowego) [8]

Składnik odpadów 1925 1966 1985

Popiół 55,2 19,6 9,8

Odpady organiczne 15,5 18,7 26,9

Papier i tektura 14,9 32,7 34,6

Metale 4 11,8 7,5

Tekstylia 1,1 1,9 4

Szkło, 3,4 11,1 10,2

Tworzywa sztuczne 0 1,3 7

Inne 5,9 2,9 0

rodowego i poziomu życia, systema-
tycznie będzie rosła ilość powstających 
odpadów komunalnych. Można osza-
cować, że przy planowanym wzroście 
gospodarczym, rzędu ok. 3-4% rocz-
nie, w perspektywie najbliższych 10 lat 
ilość stałych odpadów komunalnych ro-
snąć będzie również o ok. 3-4% rocz-
nie. Tym samym można oczekiwać mi-
nimum 40-50% wzrostu ilości powsta-
jących odpadów komunalnych w okre-
sie 10-letnim. Oznacza to wskaźnik po-
wstawania odpadów komunalnych wy-
noszący 360-400 kg/M/rok w perspek-
tywie 10-letniej.

Konsekwencją przyjętej w UE stra-
tegii gospodarki odpadami oraz wspo-
mnianej powyżej dyrektywy składowi-
skowej (1999/31/EC) [2] jest znaczący 
rozwój spalania jako podstawowej tech-
niki pozbywania się odpadów i syste-
matyczny wzrost ilości spalarni, a tak-
że procentu spalanych odpadów, we 
wszystkich krajach UE. Wydaje się, że 
dla takiej strategii gospodarki odpada-
mi nie ma alternatywy, a tym samym 
również w Polsce będziemy musieli ją 
wdrożyć - czy to z przyczyn praktycz-
nych (brak innej możliwości rozwiązania 
problemu odpadów) czy też z przyczyn 
formalnych - przyjęcia dorobku praw-
nego UE do polskiego prawodawstwa. 

 � Morfologia odpadów 
komunalnych i ich 
właściwości paliwowe

Czynnikiem decydującym o moż-
liwościach zastosowania termicznych 
metod utylizacji odpadów komunal-
nych jest ich skład, zwany morfolo-
gią odpadów. Morfologia z kolei deter-
minuje wartość opałową odpadów, a 
tym samym ich przydatność jako pali-
wa. Z danych literaturowych wiadomo, 
że skład morfologiczny (a także ilość) 
odpadów komunalnych w ogromnym 
stopniu zależy od stopnia rozwoju go-
spodarczego. W krajach o niskim do-
chodzie narodowym odpadów komu-
nalnych jest mało (przeważnie poni-
żej 200 kg na mieszkańca rocznie), a 
główną ich część stanowią niedające 

Tab. 2. Średni skład odpadów komunalnych w % udziału masowego,  
w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego [7]

 Składnik odpadów
Kraje uprzemy-

słowione
Kraje średniorozwinięte Kraje rozwijające się

Papier 38 22 2

Szkło, ceramika 7 6 3

Metale 8 3 3

Tworzywa sztuczne 6 5 2

Tekstylia 3 7 3

Odpady organiczne 25 42 65

Inne 13 15 22

się zagospodarować resztki żywnościowe (odpady organiczne). Wszelkie skład-
niki odpadów o właściwościach palnych (papier, tektura, tworzywa sztuczne) 
wykorzystywane są do celów grzewczych w paleniskach domowych. Odpadów 
opakowaniowych jest mało, zaś sporą część stanowi popiół z procesów spala-
nia. Natomiast w krajach o wysokim dochodzie narodowym, przy dużej koncen-
tracji mieszkańców w miastach, ilość odpadów jest znaczna (przeważnie powy-
żej 500 kg na mieszkańca rocznie), w odpadach komunalnych udział substan-
cji niepalnych jest znikomy, a dominują odpady opakowaniowe. Typowy średni 
skład odpadów komunalnych w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego 
pokazano w tabeli 2. 

Sytuacja w Polsce jest nieco skomplikowana. Morfologia odpadów pocho-
dzących z wielkich miast sytuuje nasz kraj pomiędzy grupą krajów średnio- i wy-
sokorozwiniętych. Ilustrują to dane zwarte w tabeli 2. 

Natomiast na terenach wiejskich i w małych miastach ilość odpadów jest nie-
wielka, zaś ich skład jest zbliżony do krajów rozwijających się. Jest to efektem 
powszechnego wręcz spalania odpadów opakowaniowych w paleniskach domo-
wych i wprowadzania powstałego popiołu do strumienia odpadów oraz często 
prowadzonego kompostowania przydomowego odpadów organicznych (szcze-
gólnie na wsi). Na terenach miejskich natomiast w sposób istotny wartość opa-
łową odpadów komunalnych obniża duża ilość substancji niepalnych, zawartych 
we frakcji drobnej odpadów, czyli po prostu popiołu z indywidualnych systemów 
grzewczych. W skrajnym przypadku udział frakcji popiołowej może osiągać na-
wet i 50-70% masy odpadów komunalnych. Jest to zjawisko znane, obserwo-
wane np. na początku ubiegłego wieku w wielkich miastach europejskich (np. w 
Londynie - dane w tabeli 3). 
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Tab. 4. Średni skład odpadów komunalnych w Polsce w 2000 i 2004 r. wg KPGO [9], [10]

Składnik odpadów

Polska  
- średnio

Miasta Obszary wiejskie
Obiekty  

infrastruktury

2004 2000 2004 2000 2004 2004

Odpady kuchenne  
ulegające biodegradacji

24 21 33 10 18 10

Odpady zielone 2 2 2 2 4 2

Papier i tektura 20 17 20 12 3 27

Drewno 2 14 2 25 2 1

Odpady wielomateriałowe 7 1 4 1 3 18

Tworzywa sztuczne 15 15 5 12 12 18

Szkło 9 7 8 9 8 10

Metale 5 4 5 3 5 5

Odzież i tekstylia 2 3 1 2 1 3

Odpady mineralne (popiół) 14 14 10 24 34 5

Odpady niebezpiezne 1 1 1 1 1 1

Dopiero rozpowszechnienie syste-
mów centralnego ogrzewania spowo-
dowało istotny spadek zawartości frak-
cji popiołowej, a jednoczesny wzrost 
poziomu życia i rozwój gospodarczy 
zaowocował wzrostem udziału frakcji 
opakowaniowej. Podobny trend obser-
wujemy w Polsce. Stąd też średni skład 
odpadów komunalnych dla Polski różni 
się znacznie od składu odpadów po-
chodzących z wielkich miast [9], [10], 
i systematycznie również ulega zmia-
nom, co pokazano w tabeli 4.

Sytuacja w krajach UE wygląda od-
miennie. Po pierwsze, większość od-
padów komunalnych, w szczególno-
ści w bogatszych krajach Unii, zbiera-
na jest selektywnie. Po drugie, w skła-
dzie odpadów komunalnych general-
nie dominują odpady opakowaniowe, 
których recykling był jednym z elemen-
tów 5 Programu Ochrony Środowiska 
UE. Wszystko to powoduje, że wszelkie 
porównania i próby znalezienia analogii 
pomiędzy krajami UE, a Polską są bar-
dzo trudne. Ilustruje to tabela 5. 

Ze składem morfologicznym od-
padów komunalnych wiążą się w bez-
pośredni sposób ich właściwości pali-
wowe. Każdy ze składników odpadów 
komunalnych posiada określone ciepło 
spalania, które może być wykorzysta-
ne w procesie termicznym. Natomiast 
wartość opałowa odpadów komunal-
nych, jako paliwa, jest zdeterminowa-
na składem odpadów (udział składni-
ków palnych nisko- i wysokokalorycz-
nych), ich wilgotnością oraz zawarto-
ścią substancji niepalnych. 

Przykładowe wartości ciepła spa-
lania oraz zawartość wilgoci i mineral-
nych substancji niepalnych w poszcze-
gólnych składnikach odpadów komu-
nalnych przedstawiono w tabeli 6.

Wartość opałowa odpadów ma 
istotne znaczenie w aspekcie oceny 
energetycznych walorów odpadów 
traktowanych jako paliwo, gdyż decy-
duje o efektywności odzysku ciepła, a 
tym samym o energetycznej waloryza-
cji spalanych odpadów. Jak wspomnia-
no powyżej, zależy ona od:

 � sumarycznej zawartości części pal-

nych, określonych w procentach całkowitej masy odpadów,
 � zawartości wilgoci określanej w procentach masy, jaką stanowi woda zawar-

ta w różnych frakcjach odpadów,
 � zawartości substancji niepalnych (substancji inertnych typu popiół, materia-

łów ceramicznych i mineralnych).

Wymienione powyżej parametry to jednocześnie bardzo istotne wskaźniki po-
zwalające stwierdzić czy dane odpady komunalne spełniają warunek autotermicz-
nego spalania, niewymagającego stosowania paliwa wspomagającego. Warunek 
ten zdefiniował na podstawie badań doświadczalnych, przeprowadzonych w la-
tach 60-tych ubiegłego wieku w spalarniach odpadów komunalnych w Szwaj-
carii Tanner [13] i ujął go w postaci graficznej zwanej trójkątem Tannera. Według 
badań Reimanna [14] wartość opałowa odpadów komunalnych spełniająca wa-
runek autotermicznego spalania w najbardziej rozpowszechnionej i technicznie 
dojrzałej technologii konwencjonalnej, czyli na ruchomym ruszcie, przy zachowa-
niu odpowiednich przepisów, wynikających z zapisów dyrektywy 2000/76/EC od-
nośnie zachowania minimalnej temperatury w komorze paleniskowej wynoszą-
cej 850°C, powinna wynosić 5 043 kJ/kg, co odpowiada następującej charak-
terystyce odpadów:

 � zawartość wilgoci 39,25%
 � zawartość frakcji niepalnych 22,40%
 � zawartość frakcji palnych 38,10%.

Zakładając określony współczynnik pewności eksploatacyjnej konwencjonal-
nej instalacji spalania odpadów komunalnych - wynikający z dużych wahań skła-
du morfologicznego i zawartości wilgoci w odpadach - wyznaczono doświad-
czalnie, że wartość opałowa odpadów komunalnych, spełniających w stanie ro-
boczym warunek autotermicznego spalania, powinna być nieco wyższa i zawie-
rać się w granicach 5 800-6 000 kJ/kg. Stąd też w cytowanych wcześniej prze-
pisach wielu krajów UE (w kontekście dyrektywy 1999/31/EC), które określają 
warunki bezpiecznego dla środowiska deponowania przetworzonych form odpa-
dów, a jednocześnie wyznaczają granicę energetycznej użyteczności odpadów, 
przyjęto jako graniczną wartość opałową równą 6 000 kJ/kg. 

Odpady komunalne rozwiniętych państw Europy Zachodniej, a także okre-
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Tab. 5. Średni skład odpadów komunalnych w krajach UE [11]

Lp. Kraj

Udział odpadów zbie-
rancych selektywnie

Frakcja  
organiczna

Papier
Tworzywa  
sztuczne

Szkło Metale
Inne  

(w tym tekstylia)

% % % % % % %

1 Austria 44,8 30 30 9 10 4 17

2 Belgia 18,8 47 28 7 7 4 7

3 Dania 26,4 40 35 5 4 5 11

4 Finlandia 27,5 30 40 6 4 3 17

5 Francja 12,4 25 30 6 12 5 22

6 Grecja 1,5 53 18 7 3 4 15

7 Hiszpania 2,5 49 20 7 8 4 12

8 Holandia 38,6 38 35 7 7 5 8

9 Irlandia 3,8 55 20 10 3 3 9

10 Luksemburg 19,2 47 28 7 7 4 7

11 Niemcy 25,7 44 24 7 9 6 10

12 Portugalia 3,9 60 22 4 3 4 7

13 Szwecja 15,4 30 40 9 7 3 11

14 Wielka Brytania 8,7 42 28 7 8 9 6

15 Włochy 4,7 40 22 7 8 3 20

Średnia dla krajów  
Unii Europejskiej

12,5 40 26 7 8 6 13

ślonych państw pozaeuropejskich wie-
le lat temu przekroczyły graniczną war-
tość opałową. Uśrednione dane w tym 
zakresie ilustruje tabela 7 [15].

Potwierdzone badaniami ilościo-
wo-jakościowymi wskaźniki charakte-
ryzujące polskie odpady komunalne 
wykazują, że odpady powstające na 
obszarach dużych polskich miast mo-
gą być w sposób autotermiczny spa-
lane [16]. Spostrzeżenie to potwier-
dzają także wyniki wartości opałowej 
odpadów komunalnych spalanych w 
warszawskiej spalarni, przy czym na-
leży uwzględnić, że odpady te zosta-
ły pozbawione niskokalorycznej frakcji 
organicznej (skierowanej do kompo-
stowania) zanim zostały poddane pro-
cesowi termicznego przekształcania. 
Ogólnie jednak wartość opałowa pol-
skich odpadów komunalnych, szcze-
gólnie wytwarzanych na terenach ma-
łych gmin, jest nadal słabo rozpozna-
na. Trudno jak dotąd, nawet w przybli-
żeniu, określić łączny potencjał energii 
chemicznej zawartej w krajowych od-
padach, mimo że oszacowania takie 

były podejmowane. 
Efektem funkcjonowania nowocze-

snych, kompleksowych systemów za-
gospodarowania odpadów komunal-
nych, a głównie systemów selektywnej 
zbiórki surowców wtórnych oraz kom-
postowania odpadów organicznych, są 
zmiany pierwotnego składu frakcyjne-
go odpadów powodujące, że pozostałe 
- przeznaczone do recyklingu energe-
tycznego odpady, z których wyelimino-
wano częściowo surowce wtórne - bę-
dą miały inną wartość opałową. Może 
ona wzrastać lub zmniejszać się w za-
leżności od stopnia eliminacji poszcze-
gólnych (palnych bądź niepalnych) frak-
cji odpadów. 

Przykładowo, jeżeli wyeliminuje się 
z odpadów i skieruje do odzysku na-
stępujące (podane w procentach) ilo-
ści pierwotnie znajdujących się w nich 
frakcji użytecznych:

 � papier, karton - 45%
 � metale - 80%
 � szkło - 40%
 � tworzywa sztuczne - 50%
 � odpady organiczne - 50%

co zredukuje o 39,7% wyjściową masę 
odpadów, wówczas ich wartość opa-
łowa wzrośnie o ok. 4,9% w stosunku 
do wartości opałowej jaką posiadały-
by odpady komunalne, gdyby zanie-
chano ich selektywnego gromadzenia 
i odzysku [17].

 � Odpady komunalne 
jako źródło energii 
odnawialnej dla systemu 
zaopatrzenia miast  
w ciepło

Funkcjonowanie instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów jako 
elektrowni, ciepłowni bądź elektrocie-
płowni uwarunkowane jest lokalnymi 
możliwościami i potrzebami w zakre-
sie przesyłania i wykorzystania produ-
kowanych z odpadów komunalnych 
form energii. W związku z tym stosu-
je się dwa podstawowe rodzaje kotłów 
utylizujących ciepło spalin: parowe lu-
b/i wodne. W kotłach parowych, w za-
leżności od potrzeb, może być produ-
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Tab. 6. Typowe ciepło spalania oraz średnia zawartość wilgoci  
i substancji niepalnych (popiołu) w wybranych składnikach odpadów komunalnych [12]

Rodzaj odpadu 
Ciepło spalania Zawartość wilgoci Zawartość popiołu

kJ/kg % %

Papier/karton 12 300 19,00 12,00

Tworzywa sztuczne 31 500 9,00 8,00

Drewno 16 300 19,00 5,00

Tekstylia 15 900 22,00 7,00

Odpady organiczne 4 300 65,00 11,00

Odpady kuchenne 10 700 40,00 9,00

Odpady ogrodowe 9 500 50,00 5,00

Frakcja drobna (poniżej 10 mm) 5 000 20,00 50,00

Metale 0 5,00 93,00

Odpady inertne 0 2,00 98,00

Odpady pozostałe 6 700 30,00 30,00

kowana para nasycona lub przegrzana. 
Typowe parametry świeżej pary prze-
grzanej dla spalarni pracującej w sys-
temie elektrowni czy elektrociepłowni to 
temperatura 400oC i ciśnienie 4 MPa. 
Średnio z jednej tony odpadów można 
uzyskać 2,5-3,5 ton pary, w zależności 
od wartości opałowej odpadów i żąda-
nych parametrów pary [16]. 

Najbardziej sprawny termicznie i 
elastyczny eksploatacyjnie jest układ 
instalacji pracującej w skojarzeniu, to 
jest produkującej energię cieplną i elek-
tryczną. Część wyprodukowanej ener-
gii elektrycznej wykorzystywana jest za-
wsze na potrzeby własne instalacji. Na-
tomiast nadwyżka odprowadzana jest 
do krajowej sieci elektrycznej.

Średnia sprawność energetyczna 
nowoczesnej spalarni odpadów ko-
munalnych wynosi dziś zazwyczaj ok. 
35-40%. Dla porównania sprawność 
energetyczna typowych polskich elek-
trowni i elektrociepłowni zazwyczaj nie 
przekracza 35%. Świadczy to między 
innymi o poziomie technicznych roz-
wiązań technologicznych i energetycz-
nych stosowanych w spalarni odpa-
dów. W przypadku instalacji pracują-
cej w skojarzeniu sprawność energe-
tyczna przetworzenia energii chemicz-
nej zawartej w odpadach na ciepło i 
prąd elektryczny sięga nawet i 80-85%. 
Średnio z 1 Mg odpadów uzyskuje się 
0,396 MWh (1,426 GJ) energii elek-
trycznej oraz 6,600 GJ (1,786 MWh) 
energii cieplnej [18]. 

W 2000 r. we wszystkich spalar-
niach odpadów komunalnych w kra-
jach UE odzyskano z odpadów ok. 
49,6 TWh energii, co w przybliżeniu 
równe jest 40 mln TOE (paliwa umow-
nego). Sumaryczna moc elektryczna 
wszystkich spalarni w Europie równa 
jest 8 800 MW, co w przybliżeniu rów-
ne jest zapotrzebowaniu na energię 
elektryczną Szwajcarii. Najważniejsze 
dane o wielości energii cieplnej i energii 
elektrycznej pozyskiwanej ze spalania 
odpadów w krajach Unii przedstawio-
no w tabeli 8. 

Pozytywnych przykładów wykorzy-
stania właściwości paliwowych odpa-

Tab. 7. Uśredniona wartość opałowa odpadów komunalnych wybranych państw świata

Państwo
Uśredniona wartość 

opałowa [kJ/kg]
Państwo

Uśredniona wartość 
opałowa [kJ/kg]

USA 11200 Japonia 7800

Niemcy 9000 Holandia 7500

Wielka Brytania 9200 Luksemburg 7500

Austria 9000 Belgia 7300

Szwecja 8800 Hiszpania 6800

Szwajcaria 8500 Włochy 6700

Dania 8400 Tajwan 5900

Francja 7800 Chiny 4200

dów komunalnych można by mnożyć. Jednym z nich może być Paryż - trzy wiel-
kie spalarnie odpadów komunalnych zlokalizowane w aglomeracji paryskiej (Sa-
int Ouen - 630 000 Mg/rok, Issy-les-Molineaux - 560 000 Mg/rok, Ivry-sur-Se-
ine - 560 000 Mg/rok) dostarczają energii do ogrzewania ponad połowy mia-
sta. We wrześniu 2008 r. uruchomiono czwartą spalarnię - Isseane o wydajności 
420 000 Mg/rok [19]. Podobnie wygląda sytuacja w Wiedniu, gdzie trzy spalarnie: 
Spittelau - 260 000 Mg/a, Flötzersteig - 185 000 Mg/a oraz spalarnia EBS - Wie-
deń II spalająca odpady niebezpieczne i osady ściekowe z oczyszczalni ścieków 
- 56 000 Mg/a pokrywają ok. 30% zapotrzebowania miasta w ciepło. Dodatko-
wo od 2003 r. na terenie spalarni EBS Simmering pracuje nowy kocioł fluidalny o 
wydajności ok. 50 000 Mg/rok spalający tzw. „frakcję lekką” (wysokokaloryczną) 
z sortowni odpadów komunalnych, zaś od października 2008 r. pracuje czwarta 
spalarnia odpadów komunalnych - Pfaffenau o wydajności ok. 250 000 Mg/rok 
(początkowo planowano wydajność 96 000 Mg/rok) [19]. 

W Uppsali (Szwecja) spalarnia o wydajności 230 000 Mg/a pokrywa praktycz-
nie całe zapotrzebowanie miasta na ciepło w okresie zimowym, zaś w Bresci (Wło-
chy) duża spalarnia odpadów komunalnych o wydajności 550 000 Mg/rok wybu-
dowana w latach 1998-2002 pokrywa ok. 42% zapotrzebowania miasta w ciepło. 
Roczna produkcja energii elektrycznej w spalarni w Bresci to ok. 361 GWh, zaś 
roczna produkcja ciepła wynosi ok. 290 GWh. Pozwala to zaoszczędzić rocznie 
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Tab. 8. Produkcja energii z odpadów w wybranych krajach UE oraz Norwegii i Szwajcarii w 2000 roku [19]

Państwo

Energia wytworzona Energia sprzedana

Energia elektryczna Energia cieplna Razem
Praca w  

skojarzeniu
Energia elektryczna Ciepło

TJ % TJ % TJ % % %

Austria 324 10,11 2 880 89,89 3 204 68,1 0 31,9

Belgia 2 628 48,03 2 844 51,97 5 472 63,2 15,5 21,3

Dania 3 852 21,19 14 328 78,81 18 180 64,5 0 35,5

Finlandia 0 0,00 216 100,00 216 0 0 100

Francja 2 880 8,33 31 680 91,67 34 560 67,8 7,1 25,1

Hiszpania 1 116 46,97 1 260 53,03 2 376 19,6 46,3 34,1

Holandia 8 928 88,89 1 116 11,11 10 044 21,4 70 8,6

Niemcy 11 772 29,62 27 972 70,38 39 744 81,4 12,7 5,9

Norwegia 828 23,00 2 772 77,00 3 600 0 44,3 55,7

Portugalia 648 100,00 0 0,00 648 0 100 0

Szwajcaria 3 096 23,43 10 116 76,57 13 212 88,2 11,7 0,1

Szwecja 1 260 7,03 16 668 92,97 17 928 56,9 0 43,1

Wlk Brytania 4 392 84,14 828 15,86 5 220 38,4 61,6 0

Włochy 2 124 71,95 828 28,05 2 952 61,5 34,3 4,2

ok. 120 000 Mg paliwa (oleju opałowe-
go). Miasto posiada rozwinięty system 
zdalaczynnego centralnego ogrzewa-
nia oparty o dużą elektrociepłownię z 
kotłami grzewczymi opalanymi węglem, 
olejem opałowym oraz gazem oraz spa-
larnię odpadów komunalnych. Łączna 
moc obu instalacji wynosi ok. 672 MWt 
oraz 190 MWe. Miejska sieć cieplna po-
siada długość 492 km i obsługuje po-
nad 130 000 mieszkańców. Do sieci 
podłączone jest 13 243 budynków o 
łącznej kubaturze ok. 34,5 mln m3. W 
chwili obecnej szacuje się, że urucho-
mienie spalarni pozwoliło na obniżenie 
stężeń niektórych zanieczyszczeń (SO2, 
NOx, pył zawieszony) w zabytkowym, 
historycznym centrum miasta o ok.  
10-12 μg/m3 [20]. Mamy więc tu dodat-
kowy zysk w postaci zmniejszenia zu-
życia węgla, nie mówiąc o tym, że spa-
liny ze spalarni odpadów zawierają da-
leko mniej zanieczyszczeń niż spaliny z 
rzekomo bezpieczniejszych elektrowni 
węglowych. W kontekście ograniczo-
nych zasobów energetycznych naszej 
planety jest to również bardzo ważne. 

W chwili obecnej w Polsce istnie-
je tylko jedna spalarnia odpadów ko-
munalnych - w Warszawie. Jest to 

stosunkowo mały obiekt, uruchomio-
ny w 2001 r., o wydajności nominalnej 
ok. 53 000 Mg/rok (rzeczywistej ok. 
42 000 Mg/rok), będący częścią zakła-
du unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, w skład którego dodatkowo 
wchodzi sortownia mechaniczna odpa-
dów i kompostownia. Na najbliższe lata 
planuje się jednak budowę kolejnych in-
stalacji. W ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007-2013 powstała tzw. lista indyka-
tywna, na której w ramach II osi priory-
tetowej umieszczono projekty budowy 
12 instalacji termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych. Projekty te 
mają być wspierane w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, a także poprzez plany zawar-
te w Krajowym Planie Gospodarki Od-
padami 2010 (KPGO), przyjętym przez 
Radę Ministrów z końcem 2006 r. Li-
stę tych projektów zestawiono w tabe-
li 9. Jednocześnie w tabeli tej oszaco-
wano ilość energii cieplnej i elektrycz-
nej, którą będą mogły zapewnić plano-
wane obiekty. Zakłada się więc, że w 
wyniku realizacji planowanych inwesty-
cji uda się rocznie unieszkodliwiać ter-
micznie ok. 2,4 mln Mg odpadów ko-

munalnych i przy okazjo pozyskiwać 
ok. 16 000 TJ ciepła i 950 GWh ener-
gii elektrycznej rocznie. Zgodnie z pro-
jektem rozporządzania Ministra Środo-
wiska 42% tej energii może być trakto-
wane jako energia pochodząca ze źró-
deł odnawialnych. 

Poziom zaawansowania, wymie-
nionych w tabeli 9 projektów, jest w 
poszczególnych miastach czy regio-
nach wyraźnie zróżnicowany. Gene-
ralnie wszystkie planowane inwestycje 
znajdują się obecnie na etapie opraco-
wywania studium wykonalności oraz 
przygotowania do wydania decyzji śro-
dowiskowych. Plan budowy ww. insta-
lacji, przy istotnym wsparciu środków 
z Funduszu Spójności, stwarza realną 
perspektywę, aby w przeciągu kilku lat 
zdecydowanie odmienić dotychczaso-
wą monokulturę zagospodarowania od-
padów i opuścić zajmowane przez Pol-
skę ostatnie wśród wszystkich krajów 
członkowskich UE miejsce w zakre-
sie stosowania najbardziej prymitywnej  
i zagrażającej środowisku metody zago-
spodarowania odpadów komunalnych 
opartej na ich składowaniu. 

Pytaniem jednak ciągle otwartym 
pozostaje kwestia czy uda się tę szan-
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Tab. 9. Planowane instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych  
w Polsce wg listy indykatywnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  
na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (2009)

Lp. Lokalizacja
Koszt Wydajność Ciepło En. Elektr.

mln. zł Mg/rok TJ/rok GWh/rok

1 Łódź 660,0 250 000 1 650 99,0

2 Kraków 703,0 250 000 1 650 99,0

3 Warszawa 553,4 265 000 1 749 104,9

4 Białystok 413,9 100 000 660 39,6

5 Gdańsk 593,0 250 000 1 650 99,0

6 Katowice 1 081,2 2 x 250 000 3 300 198,0

7 Poznań 640,0 200 000 1 320 79,2

8 Szczecin 300,0 180 000 1 188 71,3

9 Bydgoszcz-Toruń 400,0 180 000 1 188 71,3

10 Olsztyn 517,6 120 000 792 47,5

11 Koszalin 280,0 120 000 792 47,5

R a z e m 6 142,1 2 415 000 15 939 956,3

sę i przeznaczone na ten cel znaczne 
środki finansowe z Funduszu Spójno-
ści wykorzystać, czy wystarczy determi-
nacji po stronie beneficjentów, czy uda 
się pozyskać minimum niezbędnej ak-
ceptacji społecznej, a tym samym czy 
uda się te projekty wdrożyć, najlepiej 
przed upływem granicznych terminów 
ich realizacji [21]. 

 � Spalarnia odpadów 
– podstawowe 
uwarunkowania  
i rozwiązania techniczne

Nieodległe czasy lat 60. ub. wieku, 
gdy w rozwijających się krajach Europy 
Zachodniej wraz z narastającym stru-
mieniem odpadów komunalnych, roz-
poczęto seryjnie budować spalarnie od-
padów komunalnych, traktując je jako 
jedyne rozwiązanie lawinowo narasta-
jącej góry śmieci, są już historią rozwo-
ju systemów termicznej utylizacji od-
padów [16]. Poszukiwanie efektywne-
go systemu utylizacji odpadów trwa-
ło niemal 30 lat. Doświadczenia wielu 
krajów Europy Zachodniej, nieraz bar-
dzo bolesne i kosztowne, w poszuki-
waniu efektywnego i ekologicznie bez-
piecznego systemu zagospodarowania 
produkowanych w coraz większej ilo-

ści odpadów, zaowocowały z począt-
kiem lat 90. XX w. koncepcją stworze-
nia tzw. kompleksowego systemu uty-
lizacji odpadów. Charakterystyczną ce-
chą stworzonego w ten sposób mode-
lu kompleksowej gospodarki odpadami 
komunalnymi jest zintegrowane zasto-
sowanie kilku, efektywnych i proekolo-
gicznych, wzajemnie współdziałających 
metod utylizacji odpadów. Współcze-
sne podejście do kompleksowego roz-
wiązania problemu zagospodarowania 
odpadów komunalnych charakteryzuje 
się zatem następującymi podstawowy-
mi działaniami: 

 � odzysk surowców wtórnych po-
przez selektywną, wielopoziomo-
wo rozbudowaną, zbiórkę frakcji 
użytecznych odpadów. Jest to for-
ma tzw. recyklingu materiałowego. 
Dokonywana jest ona u źródła po-
wstawania odpadów. Wymaga ak-
tywnego i świadomego uczestnic-
twa szerokich warstw społeczeń-
stwa, a także zrównoważonego 
rynku po stronie odbiorców surow-
ców wtórnych,

 � pozyskiwanie u źródła powstawa-
nia biodegradowalnych frakcji or-
ganicznych odpadów i biologicz-
ne przetwarzanie ich na pełnowar-
tościowy kompost (również forma 

recyklingu materiałowego, zwana 
recyklingiem organicznym),

 � eliminowanie ze strumienia odpa-
dów ich składników niebezpiecz-
nych i poddawanie ich oddzielnej 
procedurze unieszkodliwiania bądź 
dalszego wykorzystania,

 � ostateczną selekcję i dystrybucję 
do odbiorców selektywnie groma-
dzonych surowców wtórnych, reali-
zowaną poprzez tzw. centrum re-
cyklingu,

 � termiczną utylizację, odniesioną je-
dynie do pozostałości odpadów i 
realizowaną w ekologicznie bez-
piecznych i energetycznie efek-
tywnych spalarniach zapewniają-
cych odzysk i wytwarzanie różnych 
form energii (tzw. recykling ener-
getyczny),

 � zrównoważony rynek odbiorców 
produktów, surowców użytecz-
nych i energii,

 � kontrolowane składowisko dla de-
ponowania przetworzonych form 
odpadów.

Przedstawiony powyżej model kom-
pleksowej gospodarki odpadami komu-
nalnymi wyraźnie wskazuje miejsce i ro-
lę termicznej utylizacji odpadów w tak 
rozumianym systemie. Jest to rola ogni-
wa kluczowego, ostatecznie zamykają-
cego system utylizacji odpadów, spro-
wadzającego się jedynie do termiczne-
go wykorzystania tylko tej części pozo-
stających odpadów, które wobec nad-
rzędnych metod utylizacji utraciły swo-
je walory użytkowe, a posiadają jedynie 
istotne walory energetyczne.

Konwencjonalne technologie ter-
micznej utylizacji odpadów komunal-
nych to instalacje, w których proces 
spalania odbywa się na ruchomym, pła-
skim lub pochyłym, chłodzonym po-
wietrzem lub wodą ruszcie mechanicz-
nym. Technologie tego typu posiadają 
najwięcej aplikacji w Europie Zachod-
niej, a historia ich rozwoju przekroczy-
ła 100 lat. Ich korzenie tkwią w rozwią-
zaniach technicznych kotłowni i elek-
trociepłowni (z paleniskami rusztowy-
mi) przystosowanych do spalania ubo-
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gich (niskokalorycznych) gatunków wę-
gla (np. brunatnego w Niemczech). Bu-
dowane nowe lub znajdujące się w za-
awansowanym stadium projekty kolej-
nych instalacji w zdecydowanej więk-
szości przypadków koncepcję reali-
zowanego w nich procesu termiczne-
go opierają nadal o spalanie na rucho-
mym ruszcie mechanicznym. Techno-
logie konwencjonalne w swoim stulet-
nim okresie rozwoju konstrukcyjnego 
przypominają rozwój samochodów z 
silnikami spalinowymi, których rodo-
wód techniczny jest podobnie odległy, 
a trwające od wielu lat prace konstruk-
torów koncentrują się obecnie nad po-
prawą efektywności procesu spalania 
w kierunku osiągnięcia warunków pro-
cesu spalania najbardziej zbliżonych 
do stanu spalania całkowitego (całko-
wite utlenienie substancji organicznych 
zawartych w paliwie) i zupełnego (brak 
produktów palnych w strumieniu spa-
lin oraz żużli i popiołów opuszczających 
węzeł spalania), a także zmniejszenia 
zużycia paliwa i poprawienia czystości 
emitowanych do środowiska spalin. W 
podobnym kierunku zmierza rozwój i 
modernizacja obecnych, konwencjo-
nalnych spalarni odpadów. 

Najogólniej, prace rozwojowe kon-
centrują się na dwóch zasadniczych 
węzłach tych instalacji, jakimi są wę-
zeł spalania i utylizacji ciepła oraz wę-
zeł oczyszczania spalin. O ile wszelkie 
innowacje wdrażane w obrębie węzła 
oczyszczania spalin przypominają jedy-
nie usuwanie skutków, a nie przyczyn  
i stanowią klasyczny przykład działań ty-
pu „końca rury”, tak modernizacje węzła 
spalania, wnikanie i ingerencja w fizycz-
ny przebieg procesu spalania, zmierza-
ją w kierunku ograniczenia już u źródła 
stwarzających zagrożenie dla środowi-
ska naturalnego skutków procesu spa-
lania tak skomplikowanego fizycznie  
i chemicznie paliwa, jakim są przezna-
czone do termicznego przekształcania 
(spalania) odpady komunalne.

Podejmowane są także liczne dzia-
łania konstruktorów, aby ekologiczne 
zagrożenie wynikające z realizacji pro-
cesu spalania odpadów ograniczać po-

przez zastosowanie innych niż kon-
wencjonalne rodzajów procesów ter-
micznych. Stąd też na rynku współcze-
snych technologii termicznej utylizacji 
odpadów pojawiają się nowe, alterna-
tywne w stosunku do konwencjonal-
nych, rozwiązania. Należy tu wymienić 
wykorzystanie kotłów fluidalnych oraz 
procesów pirolizy i zgazowania odpa-
dów. Ta ostatnia technologia znalazła 
w ostatnich latach wiele działających 
aplikacji przemysłowych, szczególnie 
w Japonii. W Europie jednak obserwu-
je się znacznie mniejsze zainteresowa-
nie tą technologią, jako mniej efektywną 
pod względem energetycznym (niższa 
sprawność pozyskiwania energii ciepl-
nej i elektrycznej).

Termiczne przekształcanie odpa-
dów jest źródłem emisji wtórnych za-
nieczyszczeń do środowiska. Dotyczy 
to zarówno emisji zanieczyszczeń ga-
zowych, jak i zrzutu zanieczyszczonych 
ścieków czy powstawania toksycznych 
odpadów wtórnych. Najwięcej obaw 
budzi emisja zanieczyszczeń do po-
wietrza atmosferycznego.

Proces spalania tak niejednorod-
nego materiału, jakim są odpady, nie-
zależnie od tego czy są to odpady ko-
munalne, przemysłowe, medyczne czy 
też osady ściekowe, jest źródłem emi-
sji do atmosfery bardzo wielu substan-
cji chemicznych, wśród których są nie-
jednokrotnie substancje toksyczne, ra-
kotwórcze, itp. Główną cześć odpa-
dów stanowi zazwyczaj materia orga-
niczna, stąd też oczywista jest emisja 
dwutlenku węgla i pary wodnej oraz 
tlenku węgla, w przypadku niecałkowi-
tego spalania. Obecność w odpadach 
substancji zawierających w cząstecz-
ce inne, oprócz węgla i wodoru, pier-
wiastki, jak np. siarka, azot, chlor czy 
fluor skutkować będzie emisją dwutlen-
ku siarki, tlenków azotu, chlorowodoru 
czy fluorowodoru. Z kolei obecność w 
materiale spalanym substancji niepal-
nych (tzw. popiołu) skutkować będzie 
emisją pyłu. Mechanizm powstawa-
nia dwutlenku siarki czy tlenków azo-
tu jest bardzo dobrze poznany i wielo-
krotnie opisany w publikacjach doty-

czących np. energetycznego spalania 
paliw kopalnych. 

Trzeba jednak mieć świadomość, 
że rzeczywisty proces spalania dale-
ki jest od ideału termodynamicznego, 
tj. spalania całkowitego i zupełnego. 
Proces spalania (rozkładu termiczne-
go i utleniania) bardzo wielu związków 
organicznych (zwartych w odpadach) 
nie przebiega w sposób idealny z wy-
tworzeniem jedynie dwutlenku węgla, 
tlenku węgla i wody. Powstaje w tym 
procesie zazwyczaj znaczna ilość pro-
duktów pośrednich rozkładu i utlenia-
nia, które nie ulegają następnie dalsze-
mu rozkładowi. Wydawałoby się, że w 
drastycznych warunkach spalania, w 
temperaturze około 1 000oC wszelkie 
substancje organiczne muszą ulec spa-
leniu. Niestety, nie jest to prawda. Wie-
le związków chemicznych, często pal-
nych, nie ulega pełnej destrukcji pod-
czas spalania odpadów. Efektem te-
go jest obecność w spalinach ze spa-
larni odpadów, między innymi takich 
zanieczyszczeń jak [22]: węglowodo-
ry C1 i C2, akrylonitryl, acetonitryl, ben-
zen, toluen, etylobenzen, 1,2-dichloro-
benzen, 1,4-dichloroben-zen, 1,2,4-tri-
chlorobenzen, heksachlorobenzen, fe-
nol, 2,4-dinitrofenol, 2,4-dichlorofenol, 
2,4,5-trichlorofenol, pentachlorofenol, 
chlorometan, chloroform, chlorek mety-
lenu, 1,1-dichloroetan, 1,2-dichloroetan, 
1,1,1-trichloroetan, 1,1,2-trichloroetan, 
1,1,2,2-tetrachloroetan, czterochlorek 
węgla, 1,1-dichloroetylen, trichloroety-
len, tetrachloroetylen, formaldehyd, al-
dehyd octowy, aceton, metyloeteyloke-
ton, chlorek winylu, ftalan dietylu, kwas 
mrówkowy, kwas octowy i wiele, wie-
le innych. Późniejsze badania prowa-
dzone przez innych badaczy [23], [26] 
wykazały obecność ponad 350 różne-
go rodzaju związków chemicznych (or-
ganicznych) w spalinach ze spalarni 
odpadów w stężeniach powyżej 5 μg/
m3. Dodatkowo obecność w odpadach 
substancji organicznych o charakte-
rze nienasyconym czyli zawierających 
w cząsteczce podwójne lub potrójne 
wiązania węgiel-węgiel (lub ) powodu-
je, że w temperaturze ok. 500-800oC 
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zachodzi reakcja syntezy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
[27], [28]. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) należą do jed-
nych z najbardziej niebezpiecznych substancji w środowisku. Wiele z nich, jak 
np. benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a,h)antracen, 
indeno(1,2,3-c,d)piren zaliczane są przez Międzynarodową Agencję Badań nad 
Rakiem (IARC) do substancji o udowodnionym działaniu kancerogennym. Emi-
towane są do atmosfery praktyczne z wszystkich procesów spalania, nie tylko 
ze spalarni odpadów [29]. Obecność w spalanych odpadach wielu elementów 
zawierających metale powoduje ich emisję do atmosfery z procesów spalania. 
Metale te zawarte są głównie w pyle i w żużlu. Ich szczegółowy podział pomię-
dzy żużel, popioły lotne, pył wydzielony w systemach odpylania spalarni oraz pył 
emitowany do atmosfery był w ostatnich latach przedmiotem szczegółowych ba-
dań [30], [31]. Niektóre z metali, takie jak rtęć, arsen, selen i częściowo kadm 
mają zdolność do samodzielnej emisji w postaci par, inne takie jak chrom, ko-
balt, nikiel, mangan, miedź, tal czy wanad wiązane są główne w żużlu oraz w py-
le [32]. Uproszczony schemat powstawania zanieczyszczeń w procesach spa-
lania pokazano na rysunku 2. 

Obecność w masie odpadów kierowanych do spalania substancji zawierają-
cych związki chloru (organiczne i nieorganiczne) jest źródłem powstawania ko-
lejnych zanieczyszczeń, którym właśnie spalarnie zawdzięczają swoją złą „sła-
wę” [33]. Są to polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofu-
rany. Nazwy te określają całą grupę związków obejmujących 75 polichlorowa-
nych dibenzo-p-dioksyn i 135 polichlorowanych dibenzofuranów. Można przyjąć, 
że dioksyny powstają w każdym procesie termicznym (tj. zachodzącym w wyso-
kich temperaturach), jeżeli w środowisku spalania znajduje się materia organicz-
na oraz chlor. Ogólny przebieg reakcji jest następujący:

Na podstawie bardzo wielu wyników badań procesu powstawania dioksyn 
podczas spalania zaproponowano trzy możliwe drogi powstawania dioksyn:

 � reakcja syntezy w fazie gazowej w temperaturach 500-700oC [34],
 � powstawanie z cząsteczkowego węgla i organicznego lub nieorganicznego 

chloru w obecności popiołu lotnego w temperaturze 250-350oC, nazwane 
najczęściej syntezą de novo [35],

 � synteza z różnego rodzaju organicznych prekursorów, takich jak chlorofenole, 
polichlorowane difenyloetery, polichlorowane bifenyle itp. oraz inne produkty 
niepełnego spalania, które mogą reagować ze sobą zarówno w fazie gazowej, 
jak i na powierzchni metali wchodzących w skład cząstek popiołu lotnego [36].

W świetle wyników badań wydaje się, że najważniejszym mechanizmem, w 
wyniku którego powstaje najwięcej dioksyn jest mechanizm trzeci, następnie dru-
gi, a najmniej dioksyn powstaje w wyniku mechanizmu pierwszego [37].

Choć dziś po około 30 latach badań wiadomo już, że dioksyny nie posiada-
ją toksyczności ostrej w stosunku do organizmu człowieka [39]-[41], nie są rów-
nież dla człowieka kancerogenne [42[, [43], to jednak zaliczane są do grupy tzw. 
endocrine disrupters („zakłócaczy” systemu wydzielania wewnętrznego) i nie są 
one obojętne dla organizmu człowieka [44].

Kluczową sprawą dla bezpieczeństwa ekologicznego spalarni odpadów jest 
ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń 
gazowych z procesów technologicznych można generalnie podzielić na dwie 
grupy: metody pierwotne i metody wtórne. Metody pierwotne, to wspominana 

już ingerencja w proces technologicz-
ny i stworzenie takich warunków jego 
przebiegu, by ilość powstających za-
nieczyszczeń była możliwie najmniej-
sza [45]. Natomiast metody wtórne - to 
zastosowanie konkretnych urządzeń i 
technologii w celu ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń.

Poznanie mechanizmów tworzenia 
się zanieczyszczeń w procesie spalania 
pozwala na opracowanie takich tech-
nologii i metod prowadzenia procesu 
spalania, by ilość powstających zanie-
czyszczeń była możliwie najmniejsza. 
Powszechnie znane są tzw. niskoemi-
syjne procesy spalania w odniesieniu 
do tlenku węgla i tlenków azotu. Zasto-
sowanie spalania strefowego, stopnio-
wanego, recyrkulacji spalin oraz tzw. re-
burningu pozwala na ograniczenie emi-
sji NOx nawet o ok. 50-60% w stosun-
ku do procesu pierwotnego.

Metody pierwotne nabierają w 
ostatnich latach coraz większego zna-
czenia, gdyż z ekonomicznego punk-
tu widzenia są one bardziej opłacalne 
(tańsze) od metod wtórnych, zwanych 
„technologiami końca rury”. Szczególnie 
istotną sprawą staje się aktualnie okre-
ślenie wpływu parametrów prowadze-
nia procesu spalania na emisję metali, 
WWA, dioksyn oraz innych substancji 
organicznych z procesu spalania. Licz-
ne doniesienia literaturowe wskazują 
jednoznacznie, że dotrzymanie prawi-
dłowych parametrów procesu spalania 
wpływa znacząco na obniżenie emisji 
substancji organicznych (w tym WWA 
i dioksyn) do atmosfery. Parametrem 
doskonale charakteryzującym „prawi-
dłowe warunki spalania” jest stężenie 
tlenku węgla w spalinach. Pozostałe 
parametry określające „dobre warun-
ki spalania” to przede wszystkim tzw. 
„trzy T” - temperatura, turbulencja oraz 
czas przebywania spalin w odpowied-
niej temperaturze. 

Podstawowe znaczenie ma jednak 
zapewnienie warunków spalania bli-
skiego spalaniu całkowitemu i zupeł-
nemu, przy zminimalizowaniu ilości po-
wstającego tlenku węgla. Warunki takie 
panują przy prawidłowym natlenieniu 

PCDFPCDDOCR
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strefy spalania, przy optymalnym stę-
żeniu tlenu (dla spalania węgla 6-8%, 
współczynnik nadmiaru powietrza ok. 
1,7-1,8). W przypadku spalania odpa-
dów wymagane jest większe natlenie-
nie strefy spalania i zapewnienie suma-
rycznego współczynnika nadmiaru po-
wietrza rzędu 2,2-2,4 (stężenie tlenu w 
spalinach opuszczających strefę spala-
nia i dopalania 10-13%). Badania pro-
wadzone pod koniec lat 90. wykazały 
bardzo ścisłą korelację pomiędzy stę-
żeniem niektórych zanieczyszczeń w 
spalinach, a stężeniem tlenku węgla, 
co jednoznacznie świadczy o wpływie 
warunków spalania na emisję zanie-
czyszczeń organicznych (w tym diok-
syn i furanów). 

Obecne konstrukcje węzłów spala-
nia konwencjonalnych spalarni odpa-
dów komunalnych potwierdzają w prak-
tyce, że można tak prowadzić proces 
spalania, aby powstające podczas je-
go przebiegu szkodliwe dla ludzi i śro-
dowiska gazowe i pyłowe zanieczysz-
czenia występowały w minimalnych ilo-

ściach zanim zostaną poddane osta-
tecznej redukcji w nowoczesnych wę-
złach oczyszczania spalin.

Wieloletnie doświadczenia eksplo-
atacyjne konwencjonalnych spalarni od-
padów komunalnych wykazały, że moż-
liwe jest znaczne podniesienie ekolo-
gicznej przyjazności procesu spalania 
odpadów na ruszcie, jeżeli spełnione 
są określone wymagania. Należą do 
nich [16]:

 � odpowiedni strumień, właściwa 
temperatura oraz aktywny, strefowy 
sposób rozdziału powietrza pier-
wotnego podawanego od spodu 
rusztu. W rozwiązaniach najnow-
szej - obecnie wdrażanej - genera-
cji rusztów stosuje się wzbogaca-
nie tlenem powietrza pierwotnego,

 � takie ukształtowanie rusztu, aby 
potrzebne do spalania powietrze 
pierwotne miało swobodny dostęp 
w całym obrębie strefy reakcji, wraz 
z zastosowaniem najnowszych ge-
neracji rusztu częściowo lub całko-
wicie chłodzonego wodą,

 � zapewnienie poprzez odpowied-
nią konstrukcję rusztu optymalne-
go przemieszczania i wymiesza-
nia spalanej nadawy odpadów, co 
gwarantuje udział niespalonych 
części w żużlu i tzw. przesypów 
przez ruszt poniżej 1% masy żużla,

 � ukształtowanie przestrzeni komo-
ry paleniskowej zapewniającej wła-
ściwe wymieszanie niedopalonych 
spalin i powietrza wtórnego (w nie-
których przypadkach wprowadza-
nie powietrza tercjarnego oraz za-
stosowanie recyrkulacji spalin) z 
jednoczesnym spełnieniem wyma-
gań określających, aby w najniedo-
godniejszych warunkach pracy (np. 
przy częściowym obciążeniu ciepl-
nym) temperatura spalin wynosi-
ła co najmniej 850oC, a czas prze-
bywania spalin (czas retencji) w tej 
temperaturze był odpowiednio dłu-
gi (> 2 sekundy),

 � wprowadzenie automatycznej 
kontroli, optymalizacji i sterowa-
nia przebiegu procesu spalania za 
pomocą kamery termowizyjnej lub 
przy wykorzystaniu akustycznych 
pomiarów pola temperatur w ob-
rębie komory spalania,

 � odpowiednie ukształtowanie i utrzy-
mywanie wymaganego stanu po-
wierzchni wymiany ciepła w kotle 
utylizatorze, co optymalizuje pro-
ces wymiany ciepła i prowadzi do 
minimalizacji efektu rekombinacji 
dioksyn.

Wszystkie wymienione powyżej 
sposoby stanowią tzw. grupę metod 
pierwotnych i jak wcześniej podano pro-
wadzą do eliminacji lub ograniczenia 
bezpośrednio u źródła przyczyn po-
wstawania ekologicznego zagrożenia 
ze strony procesu spalania odpadów. 

 � Współspalanie odpadów

Obok zasadniczych instalacji, w 
których realizowany jest wyłącznie pro-
ces termicznego przekształcania odpa-
dów - tzw. proces typu „mono”, zarów-
no prawo krajowe, jak i prawo wspól-

Rys. 2. Uproszczony schemat powstawania zanieczyszczeń  
w procesie spalania substancji palnej (paliwa, odpadów itp.) [38]
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notowe dopuszcza także możliwość 
termicznego przekształcania różnych 
rodzajów odpadów w trakcie realizacji 
innych procesów technologicznych, w 
instalacjach przemysłowych, których 
głównym celem jest wytwarzanie ener-
gii lub produktów materialnych, jak np. 
proces spalania paliw w kotłach ener-
getycznych czy w piecach cemento-
wych celem wytwarzania klinkieru. Te-
go rodzaju procesy współspalania od-
padów podlegają zgodnie z aktualnym 
prawem krajowym, w pełni zgodnym z 
prawem wspólnotowym w tym zakre-
sie, innym regułom i wymaganiom niż 
procesy termicznego przekształcania 
odpadów typu „mono”. 

Współspalanie odpadów w przemy-
śle cementowym stanowi interesującą 
alternatywę w zakresie ich termiczne-
go przekształcania. Warunki termicz-
ne panujące w piecu cementowym do 
wypalania klinkieru - temperatura się-
gająca nawet 2 000oC w fazie gazo-
wej i 1 400oC fazie stałej (w materiale 
poddawanym wypalaniu), przy czasie 
przebywania gazów w podanej wyżej 
temperaturze od 4 do 10 sekund, wy-
dają się być doskonałymi do całkowi-
tego rozkładu materii organicznej i tym 
samym do bezpiecznego prowadze-
nia procesu termicznego unieszkodli-
wiania odpadów. Z drugiej strony trze-
ba pamiętać, że piece cementowe nie 
są spalarniami odpadów, a ich pod-
stawowym zadaniem jest produkcja 
cementu, stąd też współspalanie od-
padów w piecach cementowych jest 
możliwe, lecz nadrzędnym celem jest 
zachowanie wysokiej jakości cementu, 
przy jednoczesnym spełnieniu ograni-
czeń emisyjnych. 

Kotły energetyczne, należące do 
grupy instalacji spalających głównie 
paliwa stałe, stanowią wiodące insta-
lacje w aspekcie potencjalnego zasto-
sowania do współspalania odpadów. 
Współspalanie różnych grup odpadów 
wraz z konwencjonalnymi paliwami w 
kotłach energetycznych, w tym przede 
wszystkim z węglem kamiennym i bru-
natnym, jest w aspekcie zagospoda-
rowania odpadów rozwiązaniem, któ-

re budzi coraz większe zainteresowa-
nie. Za zastosowaniem kotłów energe-
tycznych jako instalacji współspalania 
odpadów przemawiają przede wszyst-
kim względy techniczne - wykorzysta-
nie istniejącej infrastruktury obiektów 
energetyki zawodowej, jak także uwa-
runkowania prawne. Obok pieców ce-
mentowych to właśnie kotły energe-
tyczne są instalacjami, które mogły-
by potencjalnie najprędzej, co nie zna-
czy, że bezpośrednio, spełnić aktualne 
przepisy dotyczące standardów emisyj-
nych i zachowania określonych warun-
ków procesowych.

Krajowa energetyka zawodowa 
oraz przemysłowa oparta jest na eks-
ploatacji trzech podstawowych rodza-
jów kotłów: rusztowych, pyłowych i flu-
idalnych. 

Kotły rusztowe eksploatowane są 
głównie w małych obiektach. W du-
żych elektrowniach czy elektrociepłow-
niach spełniają zazwyczaj rolę szczy-
towych źródeł ciepła. Charakteryzują 
się zwykle bardzo wąsko rozbudowa-
nym węzłem oczyszczania spalin. Po-
siadają najczęściej jedynie proste urzą-
dzenia do odpylania, cyklony, rzadziej 
elektrofiltry, przez co ich zastosowanie 
do współspalania odpadów może być 
istotnie ograniczone. Każda instalacja 
podejmująca współspalanie odpadów 
musi spełniać bardzo ostre wymagania 
w zakresie standardów emisyjnych, po-
nadto musi spełniać odpowiednie wy-
magania procesowe, w tym zachować 
wymaganą temperaturę spalin i czas 
przebywania spalin w tej temperaturze. 
Spełnienie tych wymagań w przypad-
ku kotłów rusztowych bez daleko idą-
cej modernizacji instalacji oczyszczania 
spalin i rekonstrukcji ciągu spalin może 
być bardzo trudne, w niektórych przy-
padkach niemożliwe. Zakładając wyso-
ki koszt takiej modernizacji i stosunko-
wo wysoki stopień zużycia większości 
tego rodzaju kotłów, stwierdzić nale-
ży, że ich wykorzystanie do współspa-
lania odpadów może mieć jednostko-
wy charakter. Trzeba także pamiętać, 
że największym w Polsce źródłem emi-
sji tlenku węgla, wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych oraz 
polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn i 
polichlorowanych dibenzofuranów jest 
sektor grzewczy obejmujący małe cie-
płownie, kotłownie lokalne oraz indywi-
dualne piece opalane węglem kamien-
nym (a także czasami brunatnym). Wa-
runki prowadzenia procesu spalania są 
tam bardzo dalekie od idealnego (spa-
lania całkowitego i zupełnego), a emi-
sja zanieczyszczeń bardzo duża. Do-
datkowo są one często pozbawione ja-
kichkolwiek urządzeń ograniczających 
emisję lub posiadają jedynie cyklony o 
niezbyt wysokiej skuteczności. Spala-
nie odpadów, a także tzw. paliw alter-
natywnych w takich urządzeniach by-
łoby więc po prostu nieporozumieniem. 

Kotły pyłowe stanowią najbardziej 
rozpowszechnioną grupę kotłów eks-
ploatowanych w krajowej energetyce 
zawodowej. Mają zdecydowanie naj-
większy udział w zainstalowanej w kra-
ju mocy elektrycznej. Posiadają też re-
latywnie wysoko technicznie zaawan-
sowane instalacje oczyszczania spa-
lin, dzięki czemu są w stanie, szcze-
gólnie tam, gdzie współpracują z insta-
lacją mokrego lub półsuchego odsiar-
czania spalin, spełnić standardy emi-
syjne, choć w przypadku wymagań dla 
tlenków azotu mogą i dla tych rodzajów 
kotłów wystąpić problemy techniczne. 
Oddzielną i niezbyt łatwą do rozwiąza-
nia kwestią dla tego rodzaju kotłów jest 
układ podawania paliwa w postaci od-
padów. Jak dotąd, przede wszystkim w 
kotłach pyłowych, technicznie dobrze 
opanowane jest dozowanie i współ-
spalanie głównie osadów ściekowych.

Kotły fluidalne stanowią grupę naj-
bardziej nowoczesnych konstrukcji ko-
tłowych. Są coraz szerzej reprezento-
wane w Polsce, szczególnie na połu-
dniu kraju, ale także np. w Warszawie, 
czy Turoszowie. Charakteryzują się sto-
sunkowo niskim zakresem temperatur 
w komorze paleniskowej - około 850oC 
- przez to niską emisją NOx oraz możli-
wością znacznej redukcji tlenków siarki. 
Dla celów współspalania określonych 
grup odpadów są często stosowane 
w krajach Europy Zachodniej, szcze-
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gólnie w przemyśle celulozowym do 
współspalania wytwarzanych tam od-
padów poprodukcyjnych. Pewnym pro-
blemem przy stosowaniu kotłów flu-
idalnych dla współspalania odpadów 
może być kłopot z udowodnieniem, 
że spaliny po ostatnim doprowadze-
niu powietrza przebywają przez okres 
ponad 2 sekundy w strefie temperatu-
ry ponad 850oC (tj. warunków wyma-
ganych przez Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki w sprawie wymagań doty-
czących prowadzenia procesu termicz-
nego przekształcania odpadów).

W kraju coraz częściej, szczegól-
nie w sektorze energetyki zawodowej 
i przemysłowej, dyskutowany jest spe-
cyficzny rodzaj instalacji posiadających 
charakter przedpalenisk w stosunku do 
właściwego paleniska kotła. Wiele re-
nomowanych firm produkujących kotły 
przemysłowe (np. FOSTER-WHEELER) 
oferuje takie właśnie przedpaleniska do 
unieszkodliwiania szerokiej gamy odpa-
dów, w tym odpadów komunalnych. W 
przedpalenisku przebiega proces spa-
lania lub zgazowania określonej gru-
py odpadów, a powstałe w wyniku te-
go procesu spaliny lub gaz procesowy 
kierowane są do kotła, w którym spa-
lane jest najczęściej klasyczne paliwo 
w postaci węgla. Zazwyczaj jest to du-
ży energetyczny kocioł pyłowy. W ten 
sposób proces współspalania lub ter-
micznego współprzekształcania odpa-
dów przebiega niejako na zewnątrz in-
stalacji energetycznej. 

Zastosowanie przedpaleniska do 
termicznego przekształcania odpa-
dów i podłączenie go do dużego kotła 
energetycznego (pyłowego) powinno 
zapewnić dobre dopalenie spalin (ga-
zów procesowych) z przedpaleniska, 
a następnie skuteczne oczyszczenie 
ich wspólnie ze spalinami z kotła pyło-
wego w istniejącym systemie oczysz-
czania spalin obejmującym najczęściej 
SNCR - niekatalityczną selektywną re-
dukcję tlenków azotu, odpylenie w wy-
sokowydajnym elektrofiltrze oraz odsiar-
czenie np. metodą mokrą lub półsu-
chą. W ten sposób dla celów termicz-
nego przekształcania odpadów może 

zostać wykorzystany potencjał tech-
niczny elektrowni wraz z jej systemem 
oczyszczania spalin. W przypadku du-
żych i nowych obiektów energetycz-
nych, posiadających wydajne i kom-
pletne systemy oczyszczania spalin 
zastosowanie przedpaleniska jest cał-
kowicie realne. 

Trzeba jednak pamiętać, że taki 
proces z wykorzystaniem przedpale-
niska jest w dalszym ciągu współspala-
niem odpadów i podlega takim samym 
regulacjom jak inne procesy współspa-
lania. W szczególności obowiązują tutaj 
regulacje wynikające z rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie wyma-
gań dotyczących prowadzenia proce-
su termicznego przekształcania odpa-
dów oraz Ministra Środowiska w spra-
wie standardów emisyjnych z instalacji.

 � Paliwa z odpadów

Paliwo z odpadów, tzw. paliwo alter-
natywne lub paliwo zastępcze można 
zdefiniować w następujący sposób: pa-
liwo alternatywne to odpady palne, roz-
drobnione, o jednorodnym stopniu wy-
mieszania, powstałe w wyniku zmiesza-
nia odpadów innych niż niebezpiecz-
ne, z udziałem lub bez udziału paliwa 
stałego, ciekłego lub biomasy, które 
w wyniku przekształcenia termiczne-
go nie powodują przekroczenia pozio-
mów emisji określonych w Rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji od-
noszących się do procesu współspa-
lania odpadów.

Najczęściej paliwo alternatywne w 
krajach UE określane jest jako „Refu-
se derived fuel” - RDF lub „Solid reco-
verd fuel” - SRF. Tą nazwą określane są 
wszelkiego rodzaju materiały odpado-
we, które zostały przetworzone w celu 
osiągnięcia właściwej wartości opało-
wej, spełniające określone wymagania 
formalne i prawne. W różnych krajach 
obowiązuje różna kwalifikacja formalna 
paliw alternatywnych, istnieją również 
różne nazwy. Ogólnie można przyjąć, 
że ze względu na rodzaj odpadów wy-
korzystanych do przygotowania paliwa 

alternatywnego można podzielić je na 
3 zasadnicze grupy:

 � paliwo wyprodukowane z odpadów 
komunalnych,

 � paliwo wyprodukowane z odpadów 
przemysłowych,

 � paliwo wyprodukowane z osadów 
ściekowych.

Często też występuje mieszanie 
paliw z poszczególnych grup, np. pali-
wo wyprodukowane z odpadów komu-
nalnych i komunalnych osadów ścieko-
wych. Ponadto paliwo alternatywne naj-
częściej produkowane jest z następują-
cych odpadów: opony, odpadowe roz-
puszczalniki, pozostałości po destylacji 
rozpuszczalników, tworzywa sztuczne, 
pozostałości z demontażu samocho-
dów, papier, karton, odpady zwierzę-
ce, przepracowane oleje, trociny, drew-
no odpadowe, masa włóknista z zakła-
dów papierniczych, osady ściekowe, 
słoma oraz tekstylia (głównie dywany). 

W wielu krajach UE wytwarzane są 
paliwa alternatywne przeznaczone do 
energetycznego wykorzystania w go-
spodarce. Podstawowe kierunki wy-
korzystania to:

 � spalanie w spalarniach odpadów 
komunalnych przystosowanych 
do współspalania paliwa alterna-
tywnego,

 � spalanie w specjalnych obiektach 
energetycznych przystosowanych 
jedynie do spalania paliwa alterna-
tywnego posiadających status spa-
larni odpadów,

 � współspalanie w przemyśle cemen-
towym, będące zastąpieniem czę-
ści paliwa kopalnego,

 � współspalanie w kotłach energe-
tycznych.

Przy wytwarzaniu paliw alterna-
tywnych konieczne jest wprowadze-
nie pewnych ograniczeń - np. w od-
niesieniu do odpadów komunalnych 
paliwo alternatywne może być produ-
kowane jedynie z pozostałości po me-
chaniczno-biologicznej przeróbce od-
padów, tj. po usunięciu frakcji bioroz-
kładalnej oraz frakcji niepalnych. W od-
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niesieniu np. do olejów przepracowa-
nych, celowym wydaje się określenie 
granicznej zawartości PCBs w olejach 
(np. 50 mg/kg). Podobnie konieczne 
jest wprowadzenie ograniczenia np. 
zawartości metali ciężkich w odpadzie 
przeznaczonym do wytwarzania paliw 
alternatywnych. 

Z całą pewnością istnieje również 
lista odpadów, których wykorzystywa-
nie do wytwarzania paliw alternatyw-
nych powinno być zabronione. Doty-
czy to między innymi odpadów me-
dycznych i weterynaryjnych, a także 
pozostałości po autoklawowaniu tych 
odpadów. Na liście odpadów, których 
wykorzystywanie do wytwarzania paliw 
alternatywnych powinno być zabronio-
ne, powinny znaleźć się również odpa-
dy niepalne, w szczególności odpady 
niebezpieczne - np. zużyte świetlówki 
czy złom elektroniczny. 

Według European Recovered Fuel 
Organisation (ERFO) przetworzeniu na 
„paliwo wtórne” powinny podlegać jedy-
nie odpady inne niż niebezpieczne, za-
równo stałe jak i ciekłe, charakteryzują-
ce się określonymi właściwościami fizy-
ko-chemicznymi, umożliwiającymi otrzy-
manie na ich bazie paliwa o pożąda-
nych parametrach jakościowych. Aktu-
alnie w Europejskim Komitecie Norma-
lizacyjnym CEN - TC 343 trwają prace 
nad ustaleniem jednoznacznych wymo-
gów, jakim powinny odpowiadać paliwa 
alternatywne wytworzone z odpadów 
oraz ustaleniem metod badania tych 
wymagań. Podstawowym celem nor-
malizacji paliw alternatywnych jest za-
pewnienie możliwości niskoemisyjnego 
ich spalania – tj. takiego, podczas któ-
rego emisja niebezpiecznych dla śro-
dowiska zanieczyszczeń będzie naj-
mniejsza. Zgodnie z zasadą zapisaną 
w jednej z opracowanych w CE norm 
– EN-15359 paliwa alternatywne mogą 
być produkowane jedynie z odpadów 
innych niż niebezpieczne pochodzą-
cych z gospodarstw domowych oraz 
innych „komunalno-podobnych”, od-
padów przemysłowych, odpadów po-
chodzących z drobnej wytwórczości, 
odpadów rozbiórkowych oraz wysu-

szonych komunalnych osadów ścieko-
wych. W zależności od wartości opa-
łowej, zawartości popiołu, chloru oraz 
rtęci, paliwa wytworzone z odpadów 
mają być klasyfikowane w pięciu gru-
pach. Jako dodatkowe parametry kla-
syfikacyjne przyjmowane ma być za-
wartość wilgoci, zawartość metali cięż-
kich: antymonu, arsenu, kadmu, chro-
mu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, 
niklu, talu i wanadu, a także skład pier-
wiastkowy (węgiel, wodór, azot, siarka, 
brom fluor), zawartość PCBs oraz za-
wartość innych metali – glin, żelazo, po-
tas, sód, krzem, fosfor, magnez, wapń, 
tytan, molibden, cynk, bar, beryl i selen. 
Jak więc widać, ograniczenia w zakre-
sie wytwarzania i wykorzystania paliw 
alternatywnych są duże. 

 � Podsumowanie

Przedstawione powyżej przykłady 
wyraźnie pokazują, że spalarnia odpa-
dów może stanowić jedno z ogniw zda-
laczynnego systemu zaopatrzenia mia-
sta w ciepło. Eksploatując spalarnię od-
padów komunalnych, oprócz rozwiąza-
nia problemu unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, mamy dodatkowy 
zysk w postaci zmniejszenia zużycia 
paliw kopalnych (węgla, oleju opalowe-
go, gazu), nie mówiąc o tym, że spali-
ny ze spalarni odpadów zawierają da-
leko mniej zanieczyszczeń niż spaliny 
z rzekomo bezpieczniejszych klasycz-
nych elektrowni węglowych. W kontek-
ście ograniczonych zasobów energe-
tycznych naszej planety jest to również 
bardzo ważne.

Drugim bardzo ważnym argumen-
tem na rzecz eksploatacji spalarni od-
padów komunalnych jest ograniczenie 
efektu cieplarnianego poprzez zmniej-
szenie emisji dwutlenku węgla. Dosyć 
powszechne jest przekonanie, że spa-
larnia odpadów, poprzez realizacje pro-
cesu spalania jest poważnym źródłem 
emisji CO2 do atmosfery, natomiast 
składowanie odpadów komunalnych 
na składowisku nie powoduje pogłębie-
nia efektu cieplarnianego. Jest to twier-
dzenie całkowicie fałszywe. Po pierw-

sze składowiska są istotnym źródłem 
emisji CO2 oraz metanu – CH4 (które-
go tzw. potencjał cieplarniany jest oko-
ło 23 razy wyższy niż CO2) do środo-
wiska, a po drugie w celu zapewnienia 
odpowiedniej ilości ciepła i energii ko-
nieczne jest spalenie paliw kopalnych, 
co z całą pewnością powoduje emisję 
dwutlenku węgla.
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Nowa dyrektywa odpadowa zakre-
śla ustawodawcy polskiemu ter-

min do jej transponowania na grunt 
krajowych przepisów. Termin ten mija 
niebawem, bo już 12.12.2010 r. Usta-
wodawcy pozostaje więc – z punktu 
widzenia trwania procesu legislacyjne-
go - niewiele czasu do dokonania sto-
sownych zmian. Obecnie uchwalona 
nowelizacja ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw (uchwalona 
22.01.2010 r. i przekazana Prezyden-
towi RP do podpisu dnia 25.01.2010 
r.) nie odnosi się do tej kluczowej dy-
rektywy, mimo że celem tego projektu 
ustawy była przede wszystkim imple-
mentacja licznych dyrektyw wspólno-

towych dotyczących odpadów. Usta-
wodawca przeoczył również fakt, że 
nowa dyrektywa odpadowa uchy-
la i zastępuje (z dniem 12.12.2010 r.) 
szereg kluczowych dyrektyw z zakre-
su gospodarki odpadami. W szcze-
gólności zastąpi ona implementowa-
ne w obecnej nowelizacji dyrektywy: 
nr 75/439/EWG w sprawie uniesz-
kodliwiania olejów odpadowych, nr 
91/689/EWG w sprawie odpadów nie-
bezpiecznych oraz nr 2006/12/WE w 
sprawie odpadów. W Polsce są więc 
one dopiero wdrażane, mimo że tracą 
moc już pod koniec bieżącego roku. 

Na razie brak w Sejmie projektów 
prowadzących do implementacji tej naj-

nowszej dyrektywy. Jedynie Minister-
stwo Środowiska opracowało i przeka-
zało 12.01.2010 r. do uzgodnień mię-
dzyresortowych ogólne założenia do 
projektu całkowicie nowej ustawy o od-
padach, która ma zastąpić dotychcza-
sową implementując omawianą w ni-
niejszym artykule dyrektywę. 

Powyższe prowadzi do wniosku, 
że obecna nowelizacja ustawy o od-
padach nie zakończy w krótkiej per-
spektywie czasowej procesu intensyw-
nych zmian tej ustawy. Celem niniej-
szego artykułu jest przedstawienie naj-
ważniejszych założeń nowej dyrektywy 
ze szczególnym uwzględnieniem tych 
aspektów, które wymuszą dalsze zmia-

Joanna Krawczyk LL.M., aplikant radcowski, Kancelaria bnt Neupert, Zamorska & Partnerzy

NOWA dYREKTYWA OdPAdOWA 
(2008/98/WE) 
i nowelizacja ustawy o odpadach

Nowych zadań, które przed polskim ustawodawcą stawia nowa dyrektywa 
odpadowa UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE 

z dnia 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy), 
nie sposób rozpatrywać bez kontekstu prawa krajowego, tj. polskiej Ustawy o 
odpadach z dnia 27.04.2001 r. Jak wiadomo, dyrektywy UE w przeciwieństwie 
do rozporządzeń UE, nie stanowią przepisów bezpośrednio obowiązujących w 
każdym państwie członkowskim. Dyrektywy stanowią zbiór zadań i celów, które 
ustawodawca wspólnotowy stawia przed każdym państwem członkowskim. 
Państwa członkowskie są zobowiązane do implementowania dyrektyw do 
swojego systemu prawa. Na gruncie polskim oznacza to, że ustawodawca polski 
ma obowiązek wydać odpowiednie akty prawne lub znowelizować istniejące, tak 
aby dopasować je do przepisów zawartych w dyrektywie.
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ny polskiej ustawy o odpadach oraz 
prezentacja najważniejszych zmian wy-
nikających z obecnej nowelizacji usta-
wy o odpadach. W niniejszym artykule 
szczególny nacisk położono na nowe 
obowiązki podmiotów komunalnych w 
zakresie gospodarki odpadami.

 � Nowe zadania  
dla polskiego 
ustawodawcy

Dyrektywa Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz 
uchylająca niektóre dyrektywy, stawia 
wśród nadrzędnych celów stworze-
nie „społeczeństwa recyklingu” dą-
żącego do eliminacji wytwarzania od-
padów i do wykorzystania odpadów ja-
ko zasobu. Priorytetem staje się więc 
nie odzysk odpadów, ale zapobieganie 
ich wytwarzaniu.

Zapobieganie obejmuje w myśl dy-
rektywy działania, które stosuje się na 
etapie zanim dana substancja lub ma-
teriał staną się odpadami. Chodzi tu o 
takie środki, które sprawiają, że produk-
ty używane są ponownie, mają dłuższy 
okres trwałości, obniżają negatywny 
wpływ odpadów na środowisko i zdro-
wie oraz zawartość substancji szkodli-
wych. Są to jednak działania adresowa-
ne przede wszystkim do producentów 
produktów, a nie do podmiotów gospo-
darujących odpadami. W hierarchii po-
stępowania z odpadami w dyrektywie 
po zapobieganiu drugie miejsce zajmuje 
(art. 4. ust. 1b) przygotowywanie odpa-
dów do ponownego użycia. To zadanie 
może obciążyć w przyszłości podmio-
ty komunalne gospodarujące odpada-
mi lub podmioty gospodarcze „przyczy-
niające się” do wytwarzania odpadów. 
Przykłady takich przepisów zobowią-
zujących do ponownego użycia można 
znaleźć np. w Niemczech, gdzie przed 
kilku laty wprowadzono zakaz sprzeda-
ży piwa w puszkach (zamiast tego bu-
telki PET) wraz z obowiązkowym syste-
mem kaucyjnym i zobowiązano sklepy 
do zapewnienia ich odbioru, co zmusi-
ło te podmioty do wprowadzenia róż-

nych systemów zbiórki tych opakowań. 
Na trzecim miejscu w hierarchii priory-
tetów dyrektywy jest recykling, dopie-
ro dalszą pozycję zajmują inne meto-
dy odzysku, w tym energii (czyli spala-
nie). Na ostatniej pozycji znajduje się 
unieszkodliwianie odpadów. 

Z zakresu dyrektywy wyłączone po-
zostają odpady ściekowe oraz bioma-
sa rolnicza i leśna oraz zwłoki zwierząt, 
które poniosły śmierć inaczej niż przez 
ubój, także produkty uboczne pocho-
dzenia zwierzęcego, z wyjątkiem tych, 
które mogą być przekształcone termicz-
nie lub wykorzystane w biogazowni lub 
kompostowni. Dyrektywa zmienia defi-
nicję posiadacza odpadów w ten spo-
sób, że posiadaczem odpadów jest za-
wsze również ich wytwórca. W polskiej 
ustawie posiadacz jest zdefiniowany ja-
ko osoba faktycznie władająca odpada-
mi. Ta rozbieżność będzie musiała ulec 
zmianie, ponieważ polski ustawodawca 
musi dostosować się do szerszej defi-
nicji europejskiej. Dyrektywa wprowa-
dza również pojęcia dealera i brokera 
odpadów, nieznane polskiej ustawie. 
Ich działalność (pośrednictwo w trans-
akcjach zakupu i sprzedaży odpadów 
oraz organizacja odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów) mieści się zgod-
nie z dyrektywą w pojęciu gospodaro-
wania odpadami. W tym zakresie pol-
ska ustawa będzie musiała być zmie-
niona. Wprowadzenie kategorii deale-
ra i brokera odpadów w polskim usta-
wodawstwie może w przyszłości istot-
nie odciążyć podmioty komunalne od 
ich zadań z zakresu gospodarki odpa-
dami i wydaje się wskazane.

Jako nowość dyrektywa w art. 5 
wprowadza wyraźne odróżnienie pro-
duktów ubocznych od odpadów, co 
w przyszłości umożliwi jasne odróżnie-
nie na etapie produkcji, co jest odpa-
dem, a co nie. Odróżnienie to wspoma-
ga również nowy art. 6 dyrektywy, któ-
ry stanowi kryteria (które będą opraco-
wywane w przepisach wspólnotowych 
lub na szczeblu krajowym), kiedy od-
pady poddane procesom odzysku tra-
cą status odpadu i nie są już wlicza-
ne do poziomów odzysku i recyklingu. 

Nowością w dyrektywie jest również 
opcja wprowadzenia rozszerzonej od-
powiedzialności producentów produk-
tów, z których powstają odpady (pono-
szenie kosztów i organizowanie gospo-
darowania odpadami), a nawet obcią-
żenia częściowo kosztami gospoda-
rowania odpadami dystrybutorów tych 
produktów (tzw. łańcuch przetwarza-
nia odpadów). Z tej możliwości mo-
gą skorzystać państwa członkowskie 
(art. 8 i art. 14 ust. 2, art. 15 ust. 2 i 3). 
Jeśli polski ustawodawca z niej sko-
rzysta, czyli np. wprowadzi obowiązek 
przyjmowania zwracanych produktów 
i odpadów powstałych po ich wykorzy-
staniu oraz obowiązek gospodarowa-
nia tymi odpadami na koszt producen-
tów lub dystrybutorów, to rozwiązanie 
to może istotnie odciążyć podmioty ko-
munalne. Korzystnym przykładem mo-
gą tutaj być wyżej wspomniane rozwią-
zania niemieckie. Oprócz butelek PET 
w sklepach odbierane są również opa-
kowania szklane. Wykorzystywane są 
do tego albo specjalne maszyny auto-
matycznie wydające kaucję albo od-
biór i wypłata kaucji następuje przy ka-
sie. Rozwiązanie to znacznie zmniej-
sza ilość odpadów szklanych i plasti-
kowych, których odbiór obciąża gminy.

Dyrektywa w art. 11 wyznacza ko-
lejne terminy i poziomy zbiórki oraz 
recyklingu, które wiążą Polskę i w kon-
sekwencji będą obowiązywać również 
podmioty komunalne. Mianowicie do 
2015 r. selektywna zbiórka odpadów 
musi być zapewniona co najmniej co 
do papieru, metalu, plastiku i szkła. Do 
2020 r. Polska musi zapewnić przygo-
towanie do ponownego wykorzystania i 
recyklingu odpadów tych rodzajów (lub 
też innych podobnych do strumieni od-
padów z gospodarstw domowych) na 
globalnym poziomie minimum 50%, a w 
odniesieniu do odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych innych niż niebezpiecz-
ne na poziomie minimum 70%. Dokład-
ne reguły ustalania tych poziomów ma 
ustalić Komisja Europejska i możliwe 
jest co do zasady uzyskanie okresów 
przejściowych. Należy mieć nadzieję, 
że Polska takie okresy wynegocjuje.
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Ciekawą możliwością jest furtka dla 
krajów członkowskich, którą dyrektywa 
zostawia w zakresie zapewnienia kra-
jowej sieci instalacji do unieszkodliwia-
nia i odzysku odpadów. Art. 16 ust. 4 
dopuszcza, że Polska jako kraj człon-
kowski nie musi mieć pełnego zakre-
su obiektów do ostatecznego odzy-
sku odpadów. Istnieje zatem teoretycz-
na możliwość legalnego przekazywa-
nia odpadów za granicę w celu podda-
nia ich procedurom odzysku. Być mo-
że z rozwiązania tego będą mogły sko-
rzystać w przyszłości gminy i powiaty 
przygraniczne.

W zakresie wydawania zezwoleń 
dla przedsiębiorstw zamierzających 
dokonywać przetwarzania odpadów, 
nowością jest obowiązek zawierania w 
zezwoleniach na spalanie lub współ-
spalanie odpadów z odzyskiem ener-
gii warunku, że odzyskiwanie ener-
gii ma się odbywać tylko przy wy-
sokim poziomie efektywności ener-
getycznej. Przy czym państwa człon-
kowskie zachowują zgodnie z dyrekty-
wą możliwość zwolnienia z obowiązku 
uzyskania tych zezwoleń podmiotów, 
które unieszkodliwiają własne odpady 
w miejscu ich wytwarzania lub odzy-
skują odpady. Kategoria tych zwolnień 
(warunki, rodzaj, ilość odpadów zwol-
nionych, dopuszczalne wtedy metody 
przetwarzania) musi być jednak dopie-
ro dokładnie sprecyzowana przez usta-
wodawcę polskiego. Dyrektywa przewi-
duje również obowiązek wprowadzenia 
krajowego rejestru obejmującego pod-
mioty zajmujące się zawodowo zbiera-
niem lub transportem odpadów, deale-
rów i brokerów oraz podmiotów zwol-
nionych z obowiązku uzyskania wyżej 
wspomnianych zezwoleń.

Być może nowa dyrektywa wpły-
nie na zliberalizowanie przepisów kra-
jowych w zakresie obowiązku do spo-
rządzania planów gospodarki odpadami 
różnego szczebla, ponieważ art. 28 dy-
rektywy przewiduje obowiązek sporzą-
dzenia co najmniej jednego planu go-
spodarki odpadami, który ma pokrywać 
terytorium całego kraju. Jeśli istniałby 
jeden plan na szczeblu ogólnopolskim, 

to odciążyłby istotnie podmioty komu-
nalne. Nowym obowiązkiem jest jednak 
wprowadzenie programów zapobie-
gania powstawaniu odpadów. Plany 
te mają powstać do 12.12.2013 r. Jeśli 
polski ustawodawca utrzyma obowią-
zek sporządzania planów gospodarki 
odpadami różnego szczebla, to będzie 
to prawdopodobnie oznaczało dodat-
kowy obowiązek sporządzenia skore-
lowanych nimi programów zapobiega-
nia powstawaniu odpadów dla gmin, 
powiatów i województw.

 � Ustawa z 22 stycznia 
2010 r. o zmianie 
ustawy o odpadach oraz 
niektórych innych ustaw

Jak wspomniano na wstępie, obec-
nie uchwalona nowelizacja ustawy o 
odpadach nie implementuje dyrekty-
wy 2008/98/WE. Zawiera jednak spo-
ro zmian istotnych dla podmiotów ko-
munalnych.

Zasadniczą zmianą jest wprowa-
dzenie definicji odpadów w miejsce art. 
4 ust. 1a ustawy, który stanowił do tej 
pory brzmiący mało ekologicznie obo-
wiązek „pozbycia się” substancji lub 
przedmiotów niespełniających wyma-
gań technicznych. Zamiast tego sub-
stancje i przedmioty, które nie spełniają 
wymagań technicznych, przez co sta-
nowią zagrożenie dla środowiska lub 
stanowią zagrożenie dla zdrowia lub 
życia ludzi, określone są teraz wprost 
jako odpady.

Nowe brzmienie art. 9 ust. 3 i na-
stępnych ustawy wprowadza ważny za-
kaz: w myśl nowych przepisów zreali-
zowana ma być tzw. zasada blisko-
ści w ten sposób, że zakazano podda-
wania odzyskowi lub unieszkodliwia-
niu niesegregowanych odpadów ko-
munalnych, pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych oraz komunal-
nych osadów ściekowych poza obsza-
rem województwa, w którym zostały 
wytworzone. Nie wolno tych odpadów 
również w tych celach przywozić na te-
ren województwa. Rozwiązanie to mo-
że utrudnić poważnie gospodarowanie 

odpadami województwom nie wyposa-
żonym w odpowiednie instalacje do od-
zysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
Od tej generalnej zasady ustawodaw-
ca przewidział na szczęście jeden wy-
jątek dla wypadków, kiedy instalacja 
do odzysku lub unieszkodliwiania le-
żąca w innym województwie jest bliżej 
miejsca wytworzenia odpadów niż sto-
sowne instalacje województwa macie-
rzystego. Wyklucza to absurdalne sy-
tuacje, kiedy gmina nie mogłaby sko-
rzystać z zakładu recyklingowego poło-
żonego w sąsiedniej miejscowości tyl-
ko dlatego, że formalnie leży ona w in-
nym województwie i przez to ponosić 
dodatkowe koszty transportu odpadów. 
Nowością jest także zawarty w nowym 
art. 13a zakaz zbierania pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych i 
komunalnych osadów ściekowych, a 
także zakaźnych odpadów medycz-
nych i weterynaryjnych poza miejsca-
mi ich wytwarzania. To także służy re-
alizacji zasady bliskości.

Obowiązki wynikające z dotychcza-
sowych przepisów o sporządzaniu pla-
nów gospodarki odpadami oraz zada-
nia samorządu terytorialnego w zakre-
sie gospodarki odpadami komunalny-
mi nie ulegną po nowelizacji żadnym 
zmianom.

Nowy obowiązek obejmie przedsię-
biorstwa budowlane, sprzątające, pro-
wadzące prace konserwacyjne i na-
prawcze. Każde z nich wytwarzając 
odpady będzie zobowiązane przygoto-
wać program gospodarki odpadami i 
uzyskać decyzję zatwierdzającą go (na 
maksymalnie 10 lat), z wyłączeniem wy-
twarzanych przez nie odpadów komu-
nalnych lub powstałych w wyniku wy-
padków, klęsk żywiołowych lub poważ-
niej awarii. Decyzje te wydawać będą 
marszałkowie województwa (RDOŚ na 
terenach zamkniętych). Skrócony zo-
stanie także okres, w którym wnioski 
o zatwierdzenie programu gospodar-
ki odpadami i odpadami niebezpiecz-
nymi trzeba będzie zgłosić do właści-
wych organów. Dotychczas były to dwa 
miesiące przed rozpoczęciem działalno-
ści, teraz tylko 30 dni. Nowe jest rów-
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nież rozwiązanie legislacyjne polegają-
ce na tym, że milczenie organów opi-
niujących programy gospodarki opa-
dami przez określony czas po złożeniu 
wniosku traktuje się jako milczącą opi-
nię pozytywną. Niewątpliwie przyczyni 
się to do usprawnienia tego postępo-
wania. Organy samorządu wojewódz-
twa uzyskają też nowe kompetencje w 
zakresie cofania decyzji zatwierdzają-
cych te programy, które mogą być wy-
dane nawet z rygorem natychmiastowej 
wykonalności i skutkują wstrzymaniem 
działalności objętej zatwierdzeniem. 

Przyśpieszeniu postępowania ma 
służyć również przepis ograniczający 
prawa właścicieli gruntów sąsiadu-
jących, w przypadku, jeśli na działce 
obok ktoś chce prowadzić działalność 
związaną z wytwarzaniem i odzyskiem 
odpadów. Wyjątek zrobiono tylko dla 
spalarni odpadów i inwestycji dla któ-
rych potrzebne jest pozwolenie zinte-
growane (wtedy sąsiedzi mogą wziąć 
udział w postępowaniu). W myśl no-
wego przepisu, sąsiedzi nie będą mo-
gli brać udziału w postępowaniu admi-
nistracyjnym, jeśli sąsiad złoży wniosek 
o zatwierdzenie programu gospodar-
ki odpadami niebezpiecznymi, będzie 
chciał prowadzić działalność zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów i złoży o to wniosek, złoży wnio-
sek o zezwolenie na prowadzenie dzia-
łalności w zakresie zbierania odpadów 
oraz o prowadzenie działalności w za-
kresie transportu odpadów, o wydanie 
decyzji zatwierdzającej instrukcję eks-
ploatacji składowiska odpadów, a na-
wet wniosek o pozwolenie na wytwa-
rzanie odpadów poprzez wydobywa-
nie ich z zamkniętego już składowiska.

Zmienią się także zasady prowa-
dzenia ewidencji odpadów przez ich 
posiadaczy. W ramach tej ewidencji po-
siadacze odpadów będą musieli dodat-
kowo sporządzać tzw. podstawową 
charakterystykę odpadów zawiera-
jącą 13 rodzajów danych oraz wyniki 
testów zgodności składu chemiczne-
go i właściwości odpadów weryfikują-
ce informacje zawarte w podstawowej 
charakterystyce odpadów.

Nowelizacja nakłada również na 
marszałków województw nowy obo-
wiązek weryfikowania informacji za-
wartych w zbiorczych zestawieniach 
danych o rodzajach i ilości odpadów, 
sposobach gospodarowania nimi oraz 
o instalacjach i urządzeniach służą-
cych do ich odzysku i unieszkodliwia-
nia. Wprowadzono również general-
ną odpowiedzialność wytwórcy komu-
nalnych osadów ściekowych za prawi-
dłowe ich późniejsze stosowanie, przy 
czym nie jest jasne, jakie skutki praw-
ne wynikają z tej odpowiedzialności.

Ułatwieniem procesu zamykania 
dotychczasowych składowisk jest 
stworzona obecnie możliwość prze-
niesienia praw i obowiązków z de-
cyzji o zgodzie na zamknięcie skła-
dowiska odpadów na podmiot trze-
ci. Otwiera się więc ścieżka by gminy 
mogły w przyszłości zlecać zamykanie 
składowisk profesjonalnym przedsię-
biorcom. Ustawa daje ponadto nową 
możliwość zamykania składowisk 
odpadów z urzędu, jeśli nie spełnia-
ją one wymogów technicznych lub for-
malnych, zapełniły się albo gdy kontro-
la wykazała, że faktycznie zaprzestano 
przyjmować odpady przez czas dłuż-
szy niż rok. O zamykaniu składowisk w 
tym trybie decydować będą marszał-
kowie województw zlecając uprzed-
nio sporządzenie ekspertyzy na temat 
właściwej procedury zamknięcia, rekul-
tywacji i nadzoru nad składowiskiem. 
Wykonanie tej decyzji jest egzekwo-
wane od zarządcy składowiska, wła-
dającego gruntem, jeśli zarządcy nie 
ma albo egzekucja wobec niego oka-
zała się bezskuteczna, a ostatecznie 
w braku i tej osoby przez właściwych 
miejscowo wójtów, burmistrzów lub 
prezydentów miast.

W zakresie odpadów komunal-
nych nowelizacja precyzuje, że odpa-
dy komunalne mogą być składowane 
na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne.

Marszałkom województw i woje-
wódzkim inspektorom ochrony środo-
wiska dano również nowe środki przy-
musu w walce z podmiotami wytwa-

rzającymi i gospodarującymi odpada-
mi niezgodnie z przepisami. Mianowi-
cie do ustawy oprócz dotychczaso-
wych przepisów karnych dodano no-
wy rozdział o karach pieniężnych, 
które wyżej wymienione organy będą 
nakładać w trybie ordynacji podatko-
wej na podmioty naruszające przepi-
sy ustawy. Kary te nie są zbyt wysokie 
(odpowiednio 5 tys. lub 10 tys. zł), jed-
nak przy większej częstotliwości naru-
szeń mogą być dokuczliwe i oddziały-
wać dyscyplinująco. Egzekucja w try-
bie Ordynacji podatkowej powinna rów-
nież przyśpieszyć nakładanie kar i od-
ciążyć sądy. 

 � Podsumowanie

Uchwalona obecnie nowelizacja 
ustawy o odpadach nie dostosowuje 
polskiego prawa do wymogów nowej 
dyrektywy odpadowej Wspólnot Eu-
ropejskich. Planowane jest uchwale-
nie całkowicie nowej ustawy o odpa-
dach, która musi wejść w życie w ter-
minie wyznaczonym przez dyrektywę 
czyli pod koniec 2010 r. Z tego względu 
obecną obszerną nowelizację przyjętą 
na tak krótki czas należy ocenić nega-
tywnie: wywoła niepotrzebną niepew-
ność co do prawa oraz zamieszanie 
w przepisach intertemporalnych przy 
wejściu w życie nowej ustawy.

Ze względu na liczne zadania pod-
miotów samorządowych w dziedzinie 
gospodarki odpadami wydaje się istot-
ne, żeby podmioty te zaangażowały się 
aktywnie w prace nad nową ustawą o 
odpadach. Zaangażowanie podmio-
tów samorządowych umożliwi taką re-
dakcję jej przepisów, żeby ich przyszłe 
zadania w zakresie gospodarki odpa-
dami były skonstruowane racjonalne.  
W szczególności jeśli ustawodawca 
polski przejmie do nowej ustawy o od-
padach, przewidzianą w dyrektywie ja-
ko opcja, możliwość obciążenia kosz-
tami gospodarowania odpadami wy-
twórców i dystrybutorów produktów, z 
których odpady te pochodzą, to może 
to w przyszłości istotnie finansowo od-
ciążyć podmioty komunalne. o
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 � Decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji 
celu publicznego

Szczegółowe warunki i zasady do-
puszczalnego zagospodarowania te-
renu określane są w Polsce w oparciu  
o dwa rodzaje dokumentów:

 � miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego – stanowiące 
akty prawa miejscowego, skiero-
wane do ogółu obywateli, lub

 � decyzje o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu - sta-
nowiące indywidualne decyzje ad-
ministracyjne, skierowane do indy-
widualnego adresata.

Ogólne zasady i wytyczne dla opra-
cowywania szczegółowych warunków 
zabudowy i zagospodarowania prze-
strzeni określane są w uchwalanych 
na szczeblu gminnym studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (art. 9 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, da-
lej pzp). Studium nie jest źródłem pra-
wa i stanowi jedynie zbiór wskazówek, 
które są wiążące przy opracowywaniu 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego i przy wydawaniu 
decyzji o warunkach zabudowy i za-
gospodarowania terenu. 

Z punktu widzenia inwestora decy-
dujące znaczenie mają szczegółowe 

miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego rangi gminnej (art. 14 
i nast. pzp). Plan stanowi bowiem wy-
starczającą podstawę do ubiegania się 
o pozwolenie na budowę, bez potrzeby 
uzyskiwania innych, poprzedzających 
je decyzji administracyjnych określają-
cych warunki zabudowy. Ideą polskiego 
ustawodawcy jest, by obszary, na któ-
rych dopuszcza się procesy inwestycyj-
ne, a więc tereny z wyjątkiem tych, któ-
re już są kompletnie i docelowo zago-
spodarowane pokryte były ww. plana-
mi. Po wejściu w życie obecnej ustawy 
moc obowiązującą utraciła większość 
dotychczasowych miejscowych planów 
jako nie odpowiadająca obecnym wy-
mogom ustawowym, głównie z uwa-

Małgorzata Zamorska, radca prawny, partner, Kancelaria bnt Neupert, Zamorska & Partnerzy

Przygotowanie od strony 
AdmINISTRACYJNO-PRAWNEJ 
inwestycji znacząco oddziałującej na środowisko

Tak przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu inwestycji polegającej na 
budowie spalarni odpadów komunalnych, niezbędne jest uzyskanie pakietu 

koniecznych pozwoleń. Systematyzując, należy wyróżnić: pozwolenia przed 
rozpoczęciem robót budowlanych (decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia, decyzja o pozwoleniu na budowę) oraz pozwolenia 
po zakończeniu robót budowlanych (pozwolenie na użytkowanie, decyzje 
niezwiązane bezpośrednio z procesem inwestycyjnym, lecz wymagane na etapie 
funkcjonowania spalarni (np. pozwolenia zintegrowane, pozwolenia emisyjne, 
pozwolenia z zakresu gospodarki odpadami, pozwolenia wodnoprawne)). 

odnosząc się kolejno do ww. decyzji należy pokrótce wyjaśnić ich znaczenie 
i rolę w procesie inwestycyjnym. 
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gi na ich niewystarczającą szczegóło-
wość. W konsekwencji konieczne stało 
się szybkie uchwalenie nowych doku-
mentów planistycznych. Niestety, po kil-
ku latach obowiązywania obecnej usta-
wy ciągle nie udało się zrealizować ww. 
założenia i w chwili obecnej jedynie ok. 
30% terytorium Polski objęte jest miej-
scowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego. By więc w sytuacjach 
braku planu możliwe było określenie 
dopuszczalnych warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu, koniecz-
ne było utrzymanie indywidualnych de-
cyzji wydawanych na wniosek zainte-
resowanego określających przedmio-
towe kwestie. Jeżeli plan istnieje lecz 
nie dopuszcza budowy na danym tere-
nie obiektów o charakterze przemysło-
wym lub komunalnym uciążliwych dla 
środowiska, wówczas konieczna sta-
je się uprzednia zmiana tegoż planu. 
Konieczna może być również uprzed-
nia korekta zapisów studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy.

Gdy dla terenu, na którym planuje 
się budowę nie obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go, konieczne jest uprzednie wystąpie-
nie o wydanie decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu. 
W zależności od charakteru inwestycji 
wyróżnia się dwie grupy takich decyzji:

 � decyzje o warunkach zabudowy 
(powszechnie zwane wuzetkami, 
art. 59 pzp) – wydawane co do za-
sady na wszystkie inwestycje pry-
watne,

 � decyzje o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego (art. 50 
i nast. pzp w związku z art. 6 usta-
wy z dnia 21.08.1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami) – określa-
jące warunki zabudowy i zagospo-
darowania w przypadku inwestycji 
o charakterze publicznym (np. dro-
gi, szkoły, oczyszczalnie ścieków, 
instalacje do unieszkodliwiana od-
padów itp.).

Spalarnie odpadów komunalnych 
jako inwestycje realizujące cel publiczny 

wymagać będą decyzji o ustaleniu loka-
lizacji inwestycji celu publicznego. Oba 
typy decyzji wydawane są na wniosek 
inwestora, który musi określać para-
metry planowanej inwestycji wraz z jej 
wstępnym projektem oraz planowane 
zapotrzebowanie na media. Oba ty-
py decyzji wydawane są co do zasa-
dy przez organ wykonawczy rady gmi-
ny, tj. prezydentów miast, burmistrzów 
i wójtów. Treść decyzji o warunkach 
zabudowy wiąże organ wydający po-
zwolenie na budowę (art. 55 w zw. z 
art. 64 pzp). Ubiegając się o wydanie 
tych decyzji nie trzeba legitymować się 
żadnymi prawami do działki, zaś na 
daną działkę można uzyskać dowol-
ną liczbę decyzji o warunkach zabudo-
wy (ta sama osoba na różne obiekty, 
bądź różne osoby na tę samą działkę,  
art. 63 pzp). Wydane decyzje o wa-
runkach zabudowy wygasają z chwilą 
otrzymania przez danego inwestora w 
okresie ważności jego decyzji pozwo-
lenia na budowę (art. 65 pzp). W przy-
padku decyzji o ustaleniu lokalizacji in-
westycji celu publicznego nie obowią-
zuje m. in. zasada dobrego sąsiedztwa 
(art. 61 pzp), stosowana w przypadku 
tzw. wuzetek. 

 � Decyzja o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach

W przypadku inwestycji związanych 
z budową spalarni i innych instalacji do 
unieszkodliwiania odpadów, jako inwe-
stycji mogących szkodliwie oddziały-
wać na środowisko, przed wystąpie-
niem z wnioskiem o pozwolenie na bu-
dowę należy uzyskać odrębną decy-
zję o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzię-
cia (tzw. decyzja środowiskowa). Tryb i 
zasady jej wydawania określa ustawa 
z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związa-
nych z kwalifikowaniem przedsięwzię-
cia do sporządzenia raportu o oddziały-
waniu na środowisko. Rozporządzenie 
to zostanie w najbliższym czasie zmie-
nione. Ww. wersja obowiązuje jedynie 
do dnia 15.11.2010 r. Obecnie trwają 
prace nad nowym rozporządzeniem.

Ww. przepisy określają rodzaje in-
westycji, przy których wydanie decyzji 
środowiskowej jest obligatoryjne - tzw. 
grupa I oraz takich, przy których jest to 
fakultatywne i zależy od oceny orga-
nu prowadzącego postępowanie, któ-
ry posiłkuje się w tym zakresie opinia-
mi właściwych organów ochrony śro-
dowiska (co do zasady opiniami regio-
nalnego dyrektora ochrony środowiska 
oraz inspektora ochrony środowiska) 
– tzw. grupa II. 

Budowa spalarni odpadów komu-
nalnych należy do przedsięwzięć z gru-
py I (§ 2 pkt. 40 Rozporządzenia RM). 
Budowa innych instalacji związanych z 
odzyskiem lub unieszkodliwianiem od-
padów należy do inwestycji z grupy II (§ 
3 pkt 73 Rozporządzenia RM). 

W przypadku spalarni odpadów 
wydanie decyzji środowiskowej po-
przedzone będzie zawsze postępo-
waniem oceny oddziaływania plano-
wanego przedsięwzięcia na środowi-
sko, prowadzonym w szczególności w 
oparciu o przedłożony przez wniosko-
dawcę raport oceny oddziaływania na 
środowisko. 

Decyzje środowiskowe wydawane 
są co do zasady przez prezydentów 
miast, burmistrzów i wójtów, w przy-
padku zaś inwestycji liniowych (np. dro-
gi, sieci energetyczne) przez regional-
nych dyrektorów ochrony środowiska.

 � Pozwolenie na budowę

Przed przystąpieniem do robót bu-
dowlanych związanych z budową spa-
larni odpadów konieczne jest uzyska-
nie prawomocnej decyzji o pozwole-
niu na budowę (art. 28 ustawy z dnia 
07.07.1994 prawo budowlane). Jedynie 
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na drobniejsze inwestycje towarzyszą-
ce, np. budowa przyłączy mediów, ma-
łych budynków gospodarczych, ogro-
dzeń, nie jest potrzebne pozwolenie na 
budowę, a jedynie zgłoszenie zamiaru 
prowadzenia robót budowlanych (art. 
29 pr. bud.). Do robót objętych zgłosze-
niem można przystąpić, jeżeli w ciągu 
30 dni od dnia prawidłowego zawiado-
mienia organu administracji budowlanej 
organ nie wniósł sprzeciwu (art. 30 ust. 
5 pr. bud.). Sprzeciw przybiera postać 
decyzji administracyjnej, od której służy 
odwołanie, zgoda na prace nie wyma-
ga zaś żadnej aktywności organu (mil-
cząca zgoda z upływem terminu). Po-
zwolenia na budowę wydaje starosta.

Występując o pozwolenie na bu-
dowę należy legitymować się prawem 
do nieruchomości (rzeczowym lub ob-
ligacyjnym, np. własność, dzierżawa) 
oraz złożyć kompletny projekt archi-
tektoniczno-budowlany. Prace budow-
lane można rozpocząć po uprawomoc-
nieniu się decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę (art. 28 ust. 1 pr. bud.), a więc 
w razie wniesienia odwołania po wy-
daniu decyzji przez wojewodę. Ewen-
tualna dalsza skarga do sądu admini-
stracyjnego nie stanowi już przeszko-
dy do podjęcia prac.

 � Pozwolenie na 
użytkowanie

Przed przystąpieniem do użytko-
wania obiektu niezbędne jest formalne 
zgłoszenie zakończenia robót budowla-
nych oraz w wypadku większych inwe-
stycji uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu (art. 55 pr. bud.). 
Co do zasady, decyzja o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu będzie zatem 
niezbędna w przypadku budowy spa-
larni czy innych instalacji związanych 
z unieszkodliwianiem odpadów. Decy-
zje o pozwoleniu na użytkowanie wy-
daje oraz zgłoszenia zakończenia ro-
bót przyjmuje właściwy powiatowy in-
spektor nadzoru budowlanego. Decy-
zja wydawana jest po przeprowadze-
niu przez organ kontroli budowy oraz 
uprzednim uzyskaniu pozytywnych opi-

nii inspekcji sanitarnej, straży pożarnej 
i inspekcji pracy. Gdy nie jest koniecz-
ne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie, do korzystania z obiek-
tu można przystąpić, jeżeli w ciągu 21 
dni od dnia zgłoszenia organ nie wniósł 
sprzeciwu (art. 54 pr. bud.). 

 � Czas niezbędny do 
skompletowania 
pozwoleń przy 
uwzględnieniu 
praw pozostałych 
uczestników procesu 
inwestycyjnego 

Wszystkie ww. decyzje winny być 
wydane w ciągu 2 miesięcy. W prakty-
ce w ww. czasie udaje się uzyskać je-
dynie decyzję o pozwoleniu na użytko-
wanie. Na otrzymanie pozostałych po-
zwoleń zwykle trzeba oczekiwać znacz-
nie dłużej. Obliczając czas potrzebny 
na skompletowanie pozwoleń niezbęd-
nych do rozpoczęcia inwestycji należy 
uwzględnić, iż każde z pozwoleń musi 
posiadać walor ostateczności. W przy-
padku wnoszenia odwołań od wyda-
nych decyzji, proces przygotowawczy 
może się zatem znacząco przedłużyć. 
Środki zaskarżenia przysługują stro-
nom postępowania (np. sąsiadom pla-
nowanej inwestycji) oraz organizacjom 
ekologicznym (tym ostatnim zasadni-
czo w postępowaniu środowiskowym 
i postępowaniu o wydanie pozwolenia 
na budowę inwestycji oddziałujących 
na środowisko, w tym spalarni). Orga-
nizacje ekologiczne mogą w szczegól-
ności wnosić wszelkie środki zaskarże-
nia, w tym odwołania od wydanych de-
cyzji środowiskowych i skargi do sądu 
administracyjnego i to nawet wówczas, 
gdy nie brały udziału w samym postę-
powaniu administracyjnym. Strony mo-
gą wnosić wszelkie środki zaskarżenia, 
w tym odwołania od wydanych decy-
zji i skargi do sądu administracyjnego 
tylko wtedy, gdy brały udział w danym 
postępowaniu (zostały w nim uwzględ-
nione przez organ z urzędu; nie jest tu 
bowiem potrzebny żaden wniosek stro-
ny). Jeżeli organ pominął daną stronę 

w postępowaniu ma ona prawo wno-
sić o wznowienie postępowania (nad-
zwyczajny środek wzruszania decy-
zji, także ostatecznych). Z powyższe-
go wynika, iż przedsięwzięcia związa-
ne z budową spalarni odpadów komu-
nalnych jako inwestycje budzące zwy-
kle opór społeczny muszą zostać do-
brze przygotowane, nie tylko od strony 
technicznej i środowiskowej, ale także 
informacyjnej.

(…) 
przedsięwzięcia 
związane  
z budową 
spalarni odpadów 
komunalnych 
jako inwestycje 
budzące 
zwykle opór 
społeczny muszą 
zostać dobrze 
przygotowane, nie 
tylko od strony 
technicznej  
i środowiskowej, 
ale także 
informacyjnej

 � Planowana zmiana 
przepisów dotyczących 
procesu przygotowania 
inwestycji

Wspomnieć należy, iż 23.04.2009 r. 
uchwalone zostały daleko idące zmiany 
polskiego prawa budowlanego. Nowe-
la nie weszła jednak na razie w życie, 
gdyż została skierowana do Trybuna-
łu Konstytucyjnego celem zbadania jej 
zgodności z konstytucją RP i prawem 
wspólnotowym. Obecnie przygotowy-
wane są także alternatywne rozwiąza-
nia zmian w prawie budowlanym. Grun-
towne zmiany planowane są także w 
ustawie o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. o

”
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Działając od kilku lat w USA firma D4 Energy opracowała, opatentowała 
i zainstalowała pierwszą linię technologiczną pozwalającą na 

ekologiczne przekształcanie odpadów komunalnych i przemysłowych na 
średniokaloryczny gaz i/lub energię elektryczną i cieplną.

W Styczniu 2010 biuro inżynieryjno-konsultingowe PlUS DG Polska, 
współpracujące z sektorem energetycznym od 1994 r., zostało 

wyłącznym partnerem marketingowym w Polsce firmy D4 Energy Group, Inc. 

Jan J. Biedak, PLUS Development Group Polska

 DeWOlATyzAcjA D4 
– najnowsza metoda ekologicznego przekształcania  
odpadów komunalnych i przemysłowych w gaz i energię
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Elementy systemu przygotowania wsadu: 

municipal solid waste - stałe odpady komunalne, separation of recyclable materials - se-

lekcja materiałów do recyklingu, metal, paper, plastic - metal, papier, plastik, primary 4 roll 

slow speed grinder - 4 walcowy rozdrabniacz wolnej prędkości, secondary high speed grin-

der - drugi rozdrabniacz dużej prędkości, RDF Pelletizing system - system granulacji/pele-

tyzowania, RDF Fuel pellets - paliwo pelletowe (RDF), bulk RDF fuel - paliwo (RDF) stałe, 

niezpeletyzowane, Refuse Derived Fuel -wytworzone paliwo (RDF)

Proces przygotowania wsadu (MERF) 

 � Opis Technologii D4  
- Dewolatyzacja

System D4 został zbudowany 
na serii niezależnych procesów, któ-
re umożliwiają przemianę termiczną 
wsadu organicznego oraz syntetyczne-
go w produkty gazowe i stałe.  W wyni-
ku tej przemiany wsad posiada znacz-
nie większą wartość, niż w przypadku 
innych technik utylizacji (np. spalanie).  
Technologie zastosowane w Systemie 
D4, pomimo że nowe w tym zastoso-
waniu, są zbudowane na bazie dzie-
siątek lat praktycznych i doświadczeń 
termicznej konwersji materiałów w wol-
nym środowisku beztlenowym. 

Innowacyjna i opatentowana Tech-
nologia D4 została zbudowana na po-
twierdzonych technologiach pirolizy 
(tworzenie lotnych substancji – Dewo-
latyzacja – w obojętnej atmosferze) i 
hydro-pirolizy (tworzenie lotnych sub-
stancji – Dewolatyzacja - w atmosfe-
rze bogatej w wodór). Inżynierowie D4 
zastosowali wiedzę XXI wieku pocho-
dzącą z nauk stosowanych (inżynie-
rii elektronicznej, inżynierii chemicznej 
oraz płynnej dynamice) celem osiągnię-
cia maksymalnej wartości z odpadów 
miejskich i innych odnawialnych źró-
deł z jednoczesną minimalizacją nega-
tywnego wpływu na środowisko. Wy-
nikiem jest zintegrowany proces, któ-
ry wytwarza średniej kaloryczności gaz 
oraz węgiel.

Zespół D4 zbudował system ko-
mercyjny celem zastosowania go  
w wielu obszarach/sytuacjach:

 � instalacje współpracujące z wysypi-
skami odpadów przy ich utylizacji,

 � instalacje generujące energię elek-
tryczną i cieplną w rejonach obję-
tych kryzysami (klimatycznymi, mi-
litarnymi, epidemiologicznymi, etc.),

 � instalacje przy obiektach przemy-
słowych (chemicznych, petroche-
micznych, spożywczych, etc.) do 
utylizacji odpadów.

W zależności od odpadów, każ-
dy System D4 przetwarza średnio,  
w ciągu jednego dnia, 30 ton odpadów 

w 6 ton stałego węgla i ponad 1000 m3 średniokalorycznego gazu. Przy przed-
stawianiu wartości przetwarzania, ważne jest, aby zrozumieć, że w zależności 
od przetwarzanego materiału (odpady komunalne, opony, plastik, drewno, itp.), 
zmienia się charakterystyka produktu wyjściowego Systemu D4.  

Gaz powstający w Systemie D4 dostarcza energii zarówno do samej termicz-
nej konwersji materiału wejściowego (użytek własny ok. 10%), jak i do zasilania 
silników, generatorów, lub do celów przemysłowych. Węgiel (aktywowany) po-
wstający w Systemie D4 może być stosowany do wielu celów w zależności od 
regionu świata: ulepszanie ziemi, źródło energii, dodatek do gumy i plastiku, itp.

Jedną z ważniejszych charakterystyk Systemu D4 jest to, że emisja z tego 
systemu jest bardzo zbliżona do emisji grzejników na gaz naturalny. 

 � Opis Systemu D4

Technologia Dewolatyzacji D4 (technologia tworzenia substancji lotnych) skła-
da się z dwóch następujących procesów:

 � pierwszy określa, które komponenty wsadu będą przetwarzane. Proces ten 
określany jest skrótem MERF (Material and Energy Recovery Facility),

 � drugi proces jest procesem reakcji termicznej D4 (Dewolatyzacja).

W swoich założeniach, proces przygotowania materiału przetwarzanego na 
wsad oparty jest na powszechnie znanych i stosowanych urządzeniach lub ich mo-
dyfikacjach dostosowawczych.  Są to urządzenia do manualnej i/lub mechanicznej 
selekcji/separacji odpadów oraz rozdrabniaczy/młynów dużej i małej prędkości.

Proces przygotowania wsadu zawiera:
 � zmniejszanie rozmiaru (urządzenia do rozdrabniania na odpowiednią wielkość 

uzyskiwanego materiału);
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Refuse Derived Fuel - wsad z odpadowy, Reclaim Hopper - zsypnia, Hammer mill - rozdrabniacz, Compaction screw 
auger - przenośnik śrubowy, Bulk feed hopper - zsypnia zasilająca, Twin auger gas devolatization unit - dwuśrubowy ze-
spół dewolatyzacji substancji lotnych, Burner system - system spalania, Gas storage bladder - skład gazu, Engine/gener-
ator - silnik/generator, Industrial process boiler - podgrzewacz przemysłowy, Other industrial process uses - inne jednost-
ki przemysłowe, Check valve - zawór regulujący, Carbon receiver - odbieralnik węgla, Carbon output to secondary uses 
- odbiór węgla do użytku.

Technologia D4 Energy - Zakład Dewolatyzacji:  wytwarzania gazu i węgla z odpadów

 � selekcję objętościową (system kla-
syfikacji, określający rozmiar odpa-
dów, które przejdą do następnego 
procesu),

 � proces suszenia (jeśli wskazane), 
który utylizuje część wytworzonej 
energii, podgrzewając odpady do 
temperatury 100-150˚C nadając im 
w fazie przed Dewolatyzacją wilgot-
ność rzędu 5-6%. 

 � Dewolatyzacja D4

Głównym procesem Technologii D4 
jest piroliza (tworzenie lotnych substan-
cji – dewolatyzacja w obojętnej atmos-
ferze) i hydro-piroliza (tworzenie lotnych 
substancji – dewolatyzacja w atmosfe-
rze bogatej w wodór) różnego rodza-
ju materiałów podawanych obróbce.

W Technologii D4 przemiana ter-
miczna polega na depolimeryzacji, a na-

stępnie tworzeniu się substancji lotnych 
w odpowiedniej temperaturze i atmos-
ferze. Nowoczesne odpady są różno-
rodne, niejednolite. Podgrzewanie od-
padów rozkłada ich niejednolitą struk-
turę poprzez wytwarzanie się gazów 
i składników stałych w formie węgla.

Odpowiedniej wielkości cząstki 
wsadu wprowadzane są do komory 
termicznej D4.  Podgrzewanie cząste-
czek powoduje, że ich struktura rozkła-
da się wskutek depolimeryzacji i dewo-
latyzacji na płyny i gazy. Parafinowe wę-
glowodory wytwarzają się w do temp. 
200˚C, woda wyparowuje a następnie 
w temperaturze 200-400˚C wytwarza 
się lekko skondensowany olej. Powyżej 
temp. 400˚C tworzą się gazy. 

W Technologii D4 składniki są pod-
grzewane do coraz wyższych tempe-
ratur i rozkładają się podczas pirolizy 
oraz hydro-pirolizy w otoczeniu powsta-

jącego gazu syntetycznego. Obecność 
gazu przyspiesza proces tworzenia się 
metanu i wodoru z cząstek. W momen-
cie, gdy cząstki osiągają maksymalną 
przemianę w gazy i opary, powstaje 
osad węglowy, którego skład i wartości 
są uzależnione od wsadu. W przypad-
ku odpadów miejskich, będzie to mięk-
ki węgiel grafitowy. Wsad RDF osiąga 
maksymalną wartość lotną w tempera-
turze 600-800˚C.

Gaz/opary i węgiel zostają oddzie-
lone w sektorze separacyjnym. Sek-
cja separacyjna jest wyposażona w kil-
ka przedziałów i przenośników śrubo-
wych.  Wytworzone gazy i opary zawie-
rają głównie węglowodory.  Po opusz-
czeniu sekcji separacyjnej, część ga-
zów i oparów zostaje poddana recyklin-
gowi w reakcji termicznej celem zwięk-
szenia wydajności procesu.

Gaz z Systemu D4 zanim mógł-
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Pierwsza generacja reaktora D4

Tab. 1. Emisja przy spalaniu gazu tworzącego się podczas Dewolatyzacji

Emisja dla
174,000 scf/h

7008 h/rok
1,220,910,000 scf/rok

Składniki emisji Wskaźnik emisji lb/h

B = A x 174,000 scf/h

Emisja t/rok

C = B x 7008 h/rok 2000 lb/tMniej niż 100 
Milion Btu/h (lb/scf)

Więcej niż 100 
Milion Btu/h (lb/scf)

Zawartość ciał stałych 0.0000076 0.0000076 1.3224 4.63

Dwutlenek siarki - SO2 0.0000006 0.0000006 0.1044 0.36

Tlenek azotu - NOx 0.0001000 0.0002800 48.7200 170.71

Organiczne związki lotne 0.0000055 0.0000055 0.9570 3.35

Tlenek węgla - CO 0.0000840 0.0000840 14.6160 51.21

Dwutlenek węgla - CO2 0.0106400 0.0106400 2,853.6000 9,999.01
Metan (80% eff @ 45.7 

lb/MBtu)
0.0019 13.39

by dostać się do systemu transpor-
tu gazowego, musi odpowiadać usta-
lonej jakości, by rurociąg systemowy 
mógł działać poprawnie. W związku z 
tym, gaz wyprodukowany w procesie 
D4, przed dotarciem do długich ruro-
ciągów wysokiego ciśnienia, musiałby 
zostać oczyszczony. Każdy gaz, który 
nie posiada odpowiedniego ciśnienia, 
odpowiedniej wartości energetycznej i 
poziomu zawartości wody spowoduje 

problemy eksploatacyjne, zmniejszenie 
przepustowości rur lub nawet rozerwa-
nie rurociągu. 

Dlatego Technologia D4 general-
nie wytwarza gaz do generatorów pary 
lub generatorów elektrycznych (silnik/
turbina+generator) stosowanych jako 
elementy Systemu D4. Wstępna emi-
sja zostaje wytworzona ze spalania ga-
zów związanych z suszeniem i z reak-
cji termicznej - Dewolatyzacji.  

Wszystkich zainteresowanych 
szczegółami konstrukcji Systemu D4, 
procesów technologicznych Technolo-
gii D4 oraz współpracą inwestycyjną - 
zapraszamy do rozmowy i współpracy.

Opracowano na podstawie  
materiałów D4 Energy. 

PLUS DG Polska
jbiedak@plusdg.com

+48 506 044 377
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Teresa Motyczyńska, mgr inż. Zoltan Teuber, Emissions-Reduzierungs-Concepte GmbH

Redukcja emisji nox

Wykorzystanie w procesach energetycznych 
różnego rodzaju paliw związane jest 

nierozerwalnie z emisją zanieczyszczeń do powietrza. 
W procesach spalania paliw emitowane jest ponad 
100 rodzajów szkodliwych substancji gazowych  
i pyłów, w tym około 70% stanowi Nox i Sox.

Tlenki azotu (NOx) zaliczane są 
do jednych z najbardziej szkodliwych 
emisji, w znacznych ilościach emito-
wanych do atmosfery z instalacji ener-
getycznych.

Wartości dopuszczalnych stężeń 
NOx są systematycznie dostosowywa-
ne do postępu techniki i periodycznie 
zaostrzane (konieczność dostosowa-
nia instalacji do emisji NOx na pozio-
mie 200 mg/Nm3 począwszy od 2016 
r., ujęto w dyrektywie Unii Europejskiej 
Large Combustion Plant).

Pod pojęciem tlenków azotu po-
wszechnie rozumiane są związki takie 
jak: tlenek azotu NO (obecny w spali-

nach w ilości 95% całkowitego strumie-
nia NOx) i dwutlenek azotu NO2 (two-
rzący pozostałe 5% ilości NOx). Związki 
takie jak N2O, N2O3 i N2O5 występują w 
spalinach w ilościach pomijalnych i nie 
mają praktycznie żadnego znaczenia.

Podział emisji NO
x na poszczegól-

ne gałęzie przemysłu wykazuje, że po-
nad połowę wielkości tych emisji przy-
pisać należy procesom wytwarzania 
energii (rys.1).

Szkodliwość NO2 (który jest dodat-
kowo gazem cieplarnianym) przewyż-
sza znacznie szkodliwość NO, gdyż 
gaz ten przede wszystkim drażniąco 
oddziałuje na płuca ludzkie, powoduje 
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wzrost rozszerzalności naczyń krwio-
nośnych i niekorzystnie oddziałuje na 
układ nerwowy.

Tlenki azotu powstają częściowo 
w wyniku utleniania azotu zawartego 
w powietrzu, użytym do spalania przy 
wysokich temperaturach (tzw. termicz-
ne NOx), a częściowo przez utlenianie 
zawartego w paliwie azotu pierwiast-
kowego. Zawartość azotu w paliwie 
współmiernie wpływa na wysokość 
emisji NOx.

 � Metody redukcji emisji 
NOx

Stosowane w energetyce i przemy-
śle metody redukcji NOx, podzielić moż-
na na dwie kategorie:

 � metody pierwotne, realizowane w 
komorze spalania kotła i polegające 
na zapobieganiu tworzenia się NOx

 � metody wtórne, realizowane w 
ciągu spalinowym i polegające na 
efektywnej redukcji powstałych już 
NOx.

Do metod pierwotnych zaliczyć 
można:

 � stopniowane doprowadzanie po-
wietrza,

 � stopniowane doprowadzanie pa-
liwa,

 � recyrkulację spalin,
 � wprowadzenie palników niskoemi-

syjnych (Low– NOx), realizujących 
powyżej opisane mechanizmy.

Metody wtórne obejmują natomiast:
 � zastosowanie tzw. instalacji SNCR 

(Selective Non-Catalytic Reduc-
tion),

 � zastosowanie instalacji SCR (Se-
lective Catalytic Reduction),

 � zastosowanie połączonej metody 
SNCR i SCR.

W niniejszej publikacji zasygnali-
zowane zostanie wspólne wykorzy-
stanie metod pierwotnych i wtórnych, 
tzn. zastosowanie palników niskoemi-
syjnych w połączeniu z instalacjami 
SNCR i SCR.

Celem zastosowania tych metod 
jest spełnienie istniejących i zaplanowa-
nych do wprowadzenia norm, w zakre-
sie emisji NOx w instalacjach wykorzy-
stujących w procesach spalania zarów-
no paliwa stałe (węgiel kamienny, bru-
natny, biomasa, osady ściekowe, odpa-
dy komunalne), jak ciekłe (oleje ciężkie, 
pozostałości podestylacyjne z procesu 
przerobu ropy naftowej), czy gazowe 
(gaz ziemny, gazy przemysłowe z hut-
nictwa stali, bądź metali nieżelaznych).

 � Działalność firmy ERC  
w zakresie palników 
Low- NOx

ERC jest wiodącą europejską  firmą 
działającą w branży technologii spala-
nia i optymalizacji tych procesów oraz  
w zakresie redukcji emisji gazów po-
wstających w tych procesach. Osią-
gnięcia firmy bazują na wieloletnich do-
świadczeniach, których początek datu-
je się na 1965 r., kiedy firma zajęła się 
produkcją środków wspomagających 
procesy spalania oleju ciężkiego. Od 
1988 r. oferta firmy została poszerzona 
o instalacje odazotowania spalin SNCR.

Od tego czasu firma może poszczy-
cić się ponad 500 instalacjami refe-
rencyjnymi na świecie w tym zakresie.  
W 1999 r. włączono do oferty również 
palniki niskoemisyjne.

Obecnie firmę tworzą trzy działy:
 � Combustion Technology (techno-

logie spalania), zajmujący się opra-
cowywaniem konstrukcji i produk-
cją palników niskoemisyjnych (Low 
– NOx) dla paliw płynnych i gazo-
wych, 

 � Flue Gas Cleaning System (techno-
logie oczyszczania spalin), zajmu-
jący się projektowaniem i budową 
instalacji do redukcji emisji NOx (w 
tym SNCR i SCR),

 � Additive Technology (dodatki po-
prawiające proces spalania paliw), 
pracujący nad dodatkami polep-
szającymi proces spalania paliw 
stałych i ciekłych, dodatkowo za-
pobiegającymi również tworzeniu 
się osadów, powstawaniu korozji 
w kotłach oraz wspomagającymi 
obniżenie emisji NOx.

Rys. 1. Emisje NOx w sektorach przemysłowych 2004 w Niemczech 
(Umweltbundesamt/Daten zur Umwelt, 2006)

Fot. 1. Palnik Low - NOx
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Palnik ERC Low-NOx (fot. 1) zespa-
la dwie metody pierwotne redukcji emi-
sji NOx, tj. stopniowany dopływ powie-
trza i wewnętrzną recyrkulację spalin. 
Zapewnia on obniżenie temperatury 
spalania (a więc zmniejsza potencjał 
termicznych NOx) z drugiej strony gwa-
rantuje całkowite spalenie doprowadza-
nego paliwa („spalanie zimne“).

Na wykresach przedstawiono prze-
biegi emisji NOx, zarejestrowane w trak-
cie próby spalania oleju ciężkiego (rys. 
2) i gazu ziemnego (rys. 3).

W kotłach ze spalaniem paliw sta-
łych, zastosowanie palników niskoemi-
syjnych Low–NOx w fazie rozruchu ko-
tła, gdzie paliwem jest gaz lub olej ma 
duże znaczenie.

W Niemczech, również w tej fazie 
pracy kotła, granice emisji NOx muszą 
być utrzymane. W warunkach polskich 
kwestię tą reguluje Rozporządzenie Mi-
nistra Środowiska z dnia 20 grudnia 
2005 r. w sprawie standardów emi-
syjnych z instalacji, zgodnie z którym 
„średnie wartości stężeń substancji, 

o których mowa w ust. 1 pkt. 3 oraz 
w ust. 1 pkt. 4 lit. a, oblicza się z jed-
nogodzinnych, średnich wartości stę-
żeń substancji. W tych obliczeniach 
nie uwzględnia się okresów rozruchu 
i zatrzymywania źródła oraz okresów 
pracy źródła bez sprawnych urządzeń 
ochronnych, o których mowa w § 13 
ust. 3-5 (§12 pkt. 3).

Palniki niskoemisyjne umożliwią re-
dukcję emisji tlenków azotu również w 
fazie rozruchu kotła.

 � Wtórne (SNCR i SCR) 
metody redukcji NOx 

w ofercie firmy ERC

W przypadkach, gdy zastosowane 
metody pierwotne nie zapewniają osią-
gnięcia oczekiwanych poziomów  emisji 
NOx, koniecznością staje się zastoso-
wanie metod wtórnych, z których me-
tody SNCR i SCR są najbardziej roz-
powszechnione. Firma ERC proponuje 
kompleksowe rozwiązania, ukierunko-
wane i dopasowane do każdego kotła 
i do każdego procesu spalania. W ra-
zie zaistnienia potrzeby, brane są pod 
uwagę również możliwość połączenia 
obu metod: SNCR i SCR.

Metoda SNCR popularna jest głów-
nie w przemyśle energetycznym oraz w 
instalacjach do termicznej utylizacji od-
padów. W metodzie tej, środek reduku-
jący (woda amoniakalna czy mocznik) 
zostaje wprowadzony poprzez wtry-
skiwanie do komory spalania w oknie 
temperatur 850-1080°C (rys. 4). W 
procesie tym, tlenki azotu ulegają roz-
kładowi na azot cząsteczkowy (N2) 
i wodę (H2O).

Reakcja zachodzi zgodnie z zasa-
dą, w myśl której w zakresie tempera-
tury 850-1080°C ze środka redukują-
cego tworzą się grupy aminowe, wcho-
dzące następnie w reakcję z tlenkiem 
azotu (NO) tworząc azot i wodę: NH2 
+ NO ––> H2O + N2.

Jeżeli jednak reakcja środka reduk-
cyjnego zachodzi poza opisanym po-
wyżej skutecznym oknem temperaturo-
wym (rys. 4), zachodzą niekorzystne dla 
eksploatacji kotła następujące zjawiska:

Rys. 2. Emisje NOx przy spalaniu gazu ziemnego
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Rys. 3. Emisje NOx przy spalaniu oleju cieżkiego
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 � przy zbyt niskich temperaturach 
nieprzereagowany amoniak uwal-
nia się - jest to spowodowane zbyt 
małą prędkością reakcji,

 � przy wysokich temperaturach do-
chodzi do zawyżenia emisji NOx 
(utlenianie powstałego NH2).

Występowanie w spalinach nieprze-
reagowanego amoniaku prowadzić mo-
że do niekorzystnych reakcji ubocznych 
i powstawania siarczanu amonu (NH4)
SO4,wodorosiarczanu amonu (NH4)
HSO4, chlorku amonu NH4Cl albo N2O 
(tzw. gazu rozweselającego).

By zapobiec opisanym niekorzyst-
nym skutkom ubocznym, instalacje 

SNCR oferowane przez firmę ERC ma-
ją na wyposażeniu (rys. 5):

 � grupowy lub pojedynczy wyłącz-
nik lanc,

 � wielopoziomowe rozmieszczenie 
lanc,

 � szybkie przełączanie poziomów 
dysz,

 � monitoring temperatury w kotle 
(różne systemy pomiaru),

 � sterowanie poziomami lanc, grupo-
wo i pojedynczo,

 � zmiany ilości środka redukującego 
i punktu wtrysku.

Tak wyposażone instalacje do re-
dukcji tlenków azotu, zapewniają po-

ziomy emisji NOx < 100 mg/Nm3 przy 
możliwej emisji nieprzereagowanego, 
uwalnianego wraz ze spalinami NH3 
na poziomie < 10 mg/Nm3.

Pierwsze instalacje tego typu pra-
cują już ponad 5 lat, potwierdzając nie-
zawodność tej techniki (rys. 6).

Dla osiągnięcia wyższych pozio-
mów emisji stosowana jest techno-
logia SCR (rys. 7). Firma Emissions-
Reduzierungs-Conepte GmbH współ-
pracuje z przodującym w świecie pro-
ducentem katalizatorów SCR.

Zastosowanie pierwotnych metod 
redukcji tlenków azotu, pomimo za-
pewnienia znaczącego obniżenia emi-
sji tlenków azotu, nie zawsze są wystar-
czające do osiągnięcia wymaganych 
poziomów ich emisji. Idealną drogą dla 
zapewnienia dotrzymania limitów emisji 
w nadchodzących latach, jest ich mak-
symalne wykorzystanie i dodatkowe za-
stosowanie metod wtórnych.

 

2

3 4

5

6

1. Środek redukcyjny
2. Urządzenie mieszająco-rozdzielcze
3. Woda
4. Ciśnienie powietrza
5. Lance rozpryskujące
6. Akustyczny pomiar temperatury

Rys. 5. Schemat instalacji SNCR z dozowaniem środka redukującego  
na trzech poziomach i z ciągłym pomiarem temperatury

Rys. 6. Emisje NOx i NH3 na przestrzeni 1 miesiąca – dane z pracującej instalacji SNCR

Rys. 7. Instalacja SCR  
w ofercie firmy ERC

Firma ERC GmbH oferuje dobór 
właściwej technologii dla każdego ko-
tła energetycznego i praktycznie każ-
dego rodzaju spalanego paliwa.

ERC Emissions-Reduzierungs-
Concepte GmbH
Bäckerstraße 13
21244 Buchholz

Tel. +49 4181 216 100
Fax +49 4181 216 199
office@erc-online.de
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Czy termiczna utylizacja odpa-
dów, to najbardziej skuteczna me-
toda ich zagospodarowania?

Są różne dostępne technologie za-
gospodarowania odpadów, np. techno-
logie, które wykorzystują kwestie recy-
klingu, zgazowania, spalania w plaźmie, 
czy spalania na ruszcie lub złożu fluidal-
nym. Niezależnie od tego, naszym zda-
niem najbardziej skuteczną metodą jest 
termiczna utylizacja z odzyskiem ciepła. 
Wprawdzie historycznie rzecz ujmując, 
pomysł termicznej utylizacji odpadów 
wywodzi się z idei zmniejszenia obję-
tości tworzonych śmieci (jest to ok. 10-
15 razy). Niemniej jednak w dobie usta-
wicznego dążenia do poprawy ekono-
miki samego przedsięwzięcia dodatko-
wa korzyść w postaci skojarzenia samej 
termicznej utylizacji z odzyskiem ener-
gii (cieplnej lub elektrycznej) znacznie 
zwiększa atrakcyjność tego typu pro-
jektów. W tym zakresie też najczęściej 
stosowane są wypróbowane techno-
logie spalania, a więc jest technologia 
fluidalna, czy też technologia rusztowa. 
Trzeba przyznać, że technologia spa-
lania na ruszcie jest najbardziej spraw-
dzoną i przez to najbardziej popular-
ną metodą. Można oczywiście dysku-
tować na temat zalet i wad konkretnej 
metody w danym przypadku, dla dane-
go inwestora i konkretnych odpadów, 
ale generalnie statystyka w tym wzglę-
dzie broni się sama. 

KompleKsowy dostawca 
instalacji tpoK

Rozmowa z Krzysztofem Burkiem, wiceprezesem zarządu do spraw handlu RAFAKO S.A.
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Z tego co obserwujemy przy okazji 
naszych kontaktów na rynku polskim i 
zagranicznym, widać, że jest bardzo 
duże zainteresowanie polskim rynkiem 
„spalarniowym”, gdyż niestety jesteśmy 
jako kraj dość zapóźnieni jeśli chodzi 
o budowę instalacji TPOK, a w Euro-
pie już wszędzie takie instalacje stoją. 
To z kolei generuje bardzo duże ocze-
kiwania co do budowy takich instalacji 
w Polsce, bowiem niezależnie od racjo-
nalnego podejścia do problemu odpa-
dów, istnieją na szczęście już u nas od-
powiednie uregulowania prawne, które  
narzucają właśnie ten kierunek działań.

Jakie RAFAKO posiada doświad-
czenie w zakresie instalacji „spalar-
niowych”? 

Posiadamy wieloletnie doświad-
czenia związane z tym tematem. Po-
czątki lat 90. to czasy kiedy zaczęliśmy 
się zajmować tematyką spalarni odpa-
dów. Zaczynaliśmy jako dostawca ko-
tłów. Dostarczyliśmy około 50 jedno-
stek m.in. do Szwajcarii, Niemiec, Da-
nii, Francji, Belgii, Holandii. 

W międzyczasie nasza firma zdo-
bywała doświadczenia i ewoluowała w 
stronę zwiększania zakresu swojego 
udziału w poszczególnych projektach 
oraz odpowiedzialności w tych przed-
sięwzięciach. W takich przypadkach 
przygotowanie całego projektu wiąza-
ło się np. z udzieleniem przez naszą fir-
mę gwarancji związanej z osiągnięciem 
parametrów technicznych oraz dyspo-
zycyjnością. 

Kolejny etap rozszerzenia nasze-
go zakresu to przejęcia montażu wraz 
z nadzorem montażowym, rozruch 
oraz uczestnictwo w innych pracach 
na obiekcie. Wprawdzie montaż jest 
wykonywany zazwyczaj przez firmy ze-
wnętrzne pod naszym nadzorem, ale 
nasza odpowiedzialność - jako dostaw-
cy całości - dotyczy całego zakresu. 
Dodatkowo, kwestia nadzoru w roz-
ruchu instalacji i odpowiedzialności w 
tym zakresie to specyficzny element 
dostaw urządzeń. 

Można powiedzieć, że kiedyś na-
sza firma była traktowana za granicą 

trochę stereotypowo, jako dobry, rzetel-
ny wytwórca części ciśnieniowych dla 
kotłów. Ta opinia może odzwierciedla-
ła ówczesny stan rzeczy, ale dawno już 
nie jest aktualna. Włożyliśmy dużo wy-
siłku i czasu, aby ten stereotyp zmie-
nić. Obecnie jesteśmy postrzegani ja-
ko dostawca kompleksowych instala-
cji, czyli jako firma oferująca technolo-
gię, jakość, gwarancję, odpowiedzial-
ność oraz wiarygodność. Walczyliśmy 
o to przez wiele lat. 

Jak firma jest postrzegana w Pol-
sce?

Myślę, że w Polsce sytuacja była 
prostsza, bo tutaj od dawna jesteśmy 
postrzegani jako dostawca komplet-
nych instalacji. Niezależnie od tego, że 
mamy bardzo duży warsztat produk-
cyjny, który pomaga nam tę pozycję 
ugruntować. Posiadamy również bar-
dzo duże doświadczenie w tzw. out-
sourcingu, czyli ściąganiu elementów, 
urządzeń, które nie są  przez nasz firmę 
produkowane. Mamy dobrze wykształ-
cone metody postępowania, poprzez 
doświadczenia chociażby z instalacji 
odsiarczania spalin, gdzie w samym 
RAFAKO wykonujemy bezpośrednio 
bardzo niewiele elementów. RAFAKO 
przygotowuje projekt, dokumentację 
wybranej części i zarządza realizacją 
całego projektu kompletując wszyst-
kie pozostałe elementy i usługi na ryn-
ku. Wobec klienta jesteśmy generalnym 
wykonawcą (tzw. EPC Kontraktorem), 
udzielając pełnej gwarancji technolo-
gicznej i bankowej oraz dyspozycyj-
ności. Zakupy potrzebnych urządzeń 
dokonujemy tylko u sprawdzonych do-
stawców. Zatem funkcja dostawcy „pod 
klucz”, jak i mechanizmy oraz zasady 
postępowania są nam bardzo dobrze 
znane. Na osobną uwagę zasługuje 
też związany z tego typu projektami 
zaawansowany Project Management.  
RAFAKO dorobiło się przez wiele lat 
sporej grupy doświadczonych i kom-
petentnych Project Managerów, któ-
rzy – wraz ze swoimi zespołami - zna-
komicie opanowali realizację tego ty-
pu inwestycji.

Instalacje „spalarniowe” są in-
stalacjami specyficznymi. 

Pewne parametry, takie jak tempe-
ratura, ciśnienie pary są inne niż w po-
zostałych obiektach. Nie jest to proste, 
ale lata doświadczeń pozwalają nam 
osiągnąć wymagane parametry. 

Instalacje te służą również do gene-
racji ciepła, aczkolwiek paradoksalnie 
ciepło jest w tym przypadku produktem 
ubocznym. Jak sama nazwa wskazu-
je termiczna utylizacja odpadów pole-
ga na zmniejszeniu ilości odpadów, a 
potem dopiero wykorzystaniu ciepła, 
które powstaje podczas tego procesu.

Można powiedzieć, że tak napraw-
dę każdy produkt jest specyficzny. Ale 
myślę, że wszyscy mamy świadomość, 
że ten akurat jest wyjątkowo trudny. 
Przy czym nie chodzi tutaj o sprawy 
techniczne, a o fakt, że sama idea nie 
jest do końca akceptowana społecznie. 
Krąży wiele mitów na jej temat. 

Z drugiej strony trudno się temu dzi-
wić, szczególnie kiedy na rynku polskim 
nie ma tak naprawdę doświadczeń w 
tym zakresie. 

Za granicą tego typu obiekty czę-
sto pracują w centrach miast. Czy 
tam też były problemy z akceptacją 
społeczną?   

Z rozmów z naszymi zachodnimi 
partnerami wynika, że w krajach lepiej 
wyedukowanych pod kątem środowi-
skowym droga do akceptacji społecznej 
też nie była prosta i napotykała na duże 
opory. W Polsce głównym problemem 
jest to, że nie mamy doświadczeń z te-
go tytułu i społeczeństwo kojarzy ter-
miczną utylizację z prostym spalaniem 
odpadów. To oczywiście jest podejście 
błędne i wynikające z pewnych stereo-
typowych wyobrażeń o tej technologii. 
A przecież to samo mogłoby dotyczyć 
energetyki konwencjonalnej, gdzie nikt 
rozsądny nie zakłada, że nowy kocioł 
energetyczny będzie zanieczyszczał 
środowisko, tak jak – nie przymierza-
jąc - piec centralnego ogrzewania w 
domu. Ponieważ będzie wyposażony 
co najmniej w elektrofiltr/filtr workowy, 
odazotowanie i odsiarczanie spalin. Tak 
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dodatek tematyczny nr 1(5)/2010

mgr inż. Krzysztof Okrasiński, ekspert ds. oceny środowiskowej projektów finansowanych z funduszy UE

RAPoRTy o oDDZIAłyWANIU NA ŚRoDoWISKo 
DlA PRoJEKToWANyCH W PolSCE INSTAlACJI TPOK 
– dotychczasowe doświadczenia

Zgodnie z aneksem I dyrektywy Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 
1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. UE l175 z 05.07.1985 r., str. 40, 
z późn.zm.), instalacje do spalania odpadów należą do przedsięwzięć, których 
realizacja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Przeprowadzeniu tej oceny powinno towarzyszyć zapewnienie udziału 
społeczeństwa, konsultacje z organami ochrony środowiska oraz przedstawienie 
przez wnioskodawcę odpowiednich informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko.

samo jest z termiczną utylizacją odpa-
dów: jeżeli kocioł spalający odpady nie 
będzie wyposażony w skuteczną in-
stalację oczyszczania spalin i ście-
ków, to nikt nie pozwoli na jego zbu-
dowanie i użytkowanie. Naszym za-
daniem jest przekazanie jak najwięk-
szej ilości informacji społeczeństwu i 
przekonaniu go, że technologia, która 
jest obecnie opanowana jest jak naj-
bardziej bezpieczna. Powiedziałbym 
nawet więcej, że jest o wiele bardziej 
bezpieczna niż inne technologie ener-
getyczne, które u nas są obecnie na 
co dzień stosowane.

Biorąc pod uwagę nasze doświad-
czenie oraz fazy naszego uczestnic-
twa w biznesie waste to energy, mo-
gę śmiało powiedzieć, że jesteśmy w 
stanie zaoferować „pod klucz” bardzo 
skomplikowane technicznie instalacje 
termicznej utylizacji. Chcemy doło-
żyć wszelkich starań, aby oferowane 
przez nas instalacje nie przedstawia-

ły żadnych wątpliwości co do jakości. 
Chcemy też dla pierwszych polskich 
instalacji zabrać „na pokład” partne-
rów zachodnich, którzy mają bardzo 
duże doświadczenie, a ich urządze-
nia działają w całej Europie.   

W naszej firmie powstał specjalny 
zespół, który zajmuje się projektami 
kompletnych instalacji TPOK, tak jak 
to robimy z innymi tego typu projek-
tami. Myślę, że mamy wszelkie atuty 
ku temu, aby być przekonywujący w 
naszych działaniach. Będziemy brać 
udział w przetargach na instalacje 
TPOK i dołożymy wszelkich starań, 
aby nasza oferta była jak najlepsza. 

W Polsce mogą wystąpić dwa 
modele przetargu.

Tak, z teoretycznego punktu wi-
dzenia może się pojawić przetarg na 
dostawę, kiedy to klient będzie chciał 
zakupić technologię. Jest to bardzo 
powszechny model realizacji inwesty-

cji szeroko stosowany do tej pory w 
energetyce polskiej. Jednak w odnie-
sieniu do projektów TPOK dyskutuje 
się bardzo dużo na temat innej formy 
realizacji projektu, mianowicie układu 
koncesyjnego. Generalnie model ten 
różni się tym od pierwszego, że, poza 
dostawą, uwzględnia on również od-
powiedzialność dostawcy/koncesjo-
nariusza za okres eksploatacji dostar-
czonej instalacji. W układzie konce-
syjnym RAFAKO zamierza się skupić 
na dostawie do uruchomienia i prze-
kazania, wspólnie z partnerem, który 
się zajmie eksploatacją przez okre-
ślony okres czasu. Obecnie prowa-
dzimy rozmowy z partnerami w od-
niesieniu do kilku projektów. Kluczo-
wą sprawą będą na pewno szczegó-
ły samych przetargów. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na odpowiednie decy-
zje w tej sprawie. o

Rozmawiali:  
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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W 2008 r. rozpoczął się proces 
przygotowywania materiałów 

na potrzeby przeprowadzenia ocen 
oddziaływania na środowisko dla 
planowanych do realizacji w kilku 
miastach Polski instalacji termiczne-
go przekształcania odpadów komu-
nalnych (dalej: TPOK). W polskich 
realiach prawnych przez „materiały” 
należy rozumieć raporty o oddziały-
waniu przedsięwzięć na środowisko 
(dalej: ROŚ), które zostały określone 
w art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu in-
formacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. 
Nr 199, poz.1227, z późn.zm.), sta-
nowiącym swoisty odpowiednik za-
łącznika IV do dyrektywy 85/337/
EWG.

 � Przedmiot pracy

W latach 2008-2009 rozpoczę-
to konsultacje społeczne dla kilku 
planowanych do realizacji instalacji 
TPOK. Autor artykułu dokonał prze-
glądu wybranych ROŚ w celu porów-
nania ich zawartości z wymaganiami 
prawa polskiego i wspólnotowego 
oraz dobrymi praktykami w dziedzi-
nie dostarczenia decydentom odpo-
wiedniej wiedzy w celu wydania ze-
zwolenia na realizację przedsięwzię-
cia. Zasadność tez autora została 
potwierdzona wezwaniami organów 
ochrony środowiska do uzupełnie-
nia dokumentacji. Treść niniejszego 
artykułu odnosi się do dokumentacji 
sporządzonych dla potrzeb instala-
cji TPOK planowanych w Białymsto-
ku, Bydgoszczy, Krakowie, Szczeci-
nie i Poznaniu.

 � Przegląd najczęściej 
pojawiających się 
błędów

Analizując poszczególne ROŚ da-
je się dostrzec powtarzalność pew-
nych niedostatków przedstawianych 

w nich informacji. Poniżej wyszcze-
gólniono te braki, które najczęściej 
pojawiają się w dokumentacjach dla 
instalacji TPOK.
1. Analizowane raporty cechują się 

zawężoną analizą alternatywnych 
wariantów realizacji przedsięwzię-
cia. Dotyczy to generalnie dwóch 
aspektów: porównywania lokaliza-
cji oraz porównywania metod za-
gospodarowania odpadów. 

W pierwszej kolejności nale-
ży zwrócić uwagę na dobór kry-
teriów, względem których po-
równuje się różne opcje. Autorzy 
ROŚ niekiedy posługują się ta-
kim zestawem czynników porów-
nawczych, który z góry wskazuje 
słuszność opcji forsowanej przez 
inwestora. Dochodzi niekiedy do 
podawania nieprawdziwych in-
formacji na temat alternatyw (np. 
wskazując że są niezgodne z pra-
wem) oraz ich aspektów środowi-
skowych i ekonomicznych.

W analizach zbyt często nie 
wykorzystuje się metod obrazo-
wania poszczególnych lokalizacji 
(np. z użyciem GIS), analizy cy-
klu życia, oceny pod kątem emi-
sji gazów cieplarnianych, anali-
zy ryzyka bądź oceny pod kątem 
łącznych kosztów funkcjonowania 
planowanego systemu gospoda-
rowania odpadami. Żaden z ROŚ 
nie odwołuje się do kluczowych 
opracowań na ten temat, w któ-
rych już przeprowadzono tego ty-
pu analizy.

2. Widoczny jest brak odpowiedniej 
jakości strategicznych ocen od-
działywania na środowisko wyko-
nywanych dla planów gospodar-
ki odpadami. Autorzy ROŚ przy-
wołują ich ustalenia, gdzie został 
już określony techniczny sposób 
zagospodarowania odpadów. Z 
góry skazuje to analizę warian-
tową przedsięwzięcia na prowi-
zoryczność, bowiem nie jest do-
puszczalna realizacja inwestycji 
sprzecznych z ustaleniami pla-

nów gospodarki odpadami. Tym-
czasem analizując niektóre plany 
widać, że w toku ich oceny od-
działywania na środowisko anali-
zowane były bardzo ograniczone 
opcje, np. wyłącznie składowanie 
i spalanie, bez innych wariantów.

3. Niekiedy na etapie sporządzania 
ROŚ nie jest dostatecznie okre-
ślona charakterystyka planowa-
nego przedsięwzięcia, co wpły-
wa na prowizoryczność dokony-
wanych analiz aerosanitarnych i 
akustycznych. Przykładem jest 
brak faktycznej znajomości pa-
rametrów i lokalizacji źródeł emi-
sji do powietrza bądź emisji ha-
łasu. Częste jest również pomija-
nie niektórych źródeł emisji – np. 
placów tzw. „dojrzewania” żużla. 
Niekiedy pomija się w ogóle ca-
łe bloki instalacji wchodzących w 
docelowy zakres przedsięwzięcia, 
np. sortownie odpadów opakowa-
niowych, kruszarki odpadów bu-
dowlanych, itp.

4. Ignorowanym zagadnieniem jest 
zagospodarowanie odpadów po-
procesowych (przede wszystkim: 
żużli i popiołów). Analizowane do-
kumentacje nie przedstawiają da-
nych na temat przewidywanych 
parametrów fizyko-chemicznych 
pozostałości poprocesowych, 
które niekiedy dyskwalifikują je 
do zagospodarowania w przewi-
dywany w ROŚ sposób. Niekie-
dy proponuje się także takie wy-
korzystanie tych odpadów, które 
jest sprzeczne z krajowymi prze-
pisami o gospodarce odpadami.

5. Niektóre ROŚ nie uwzględniają 
strategicznych ustaleń wymogów 
ochrony środowiska. Mowa tu na 
przykład o polityce ochrony klima-
tu i zwiększania udziału energii ze 
źródeł odnawialnych, jakości po-
wietrza (dyrektywa CAFE), bądź 
też o obowiązujących programach 
ochrony powietrza.



6. W ROŚ dokonuje się porównania z wy-
tycznymi najlepszej dostępnej techniki 
dla instalacji spalania odpadów (opraco-
wanymi w formie wytycznych przez Eu-
ropejskie Biuro Dyrektywy IPPC). Pomi-
ja się jednak inne wymagania najlepszej 
dostępnej techniki dotyczące takich za-
gadnień, jak emisje z magazynowania, 
zasady monitoringu, instalacje przemy-
słowych systemów chłodzenia (dla któ-
rych również są opracowane wytyczne 
biura IPPC).

7. Pomija się w ROŚ analizę skutków wy-
stąpienia sytuacji awaryjnych. Zazwyczaj 
wskazuje się w ROŚ, że spalarnie odpa-
dów nie są zakładami zwiększonego ry-
zyka wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej, więc nie wymagają przeprowa-
dzenia odpowiedniej analizy ryzyka. Do-
świadczenia zachodnich instalacji spala-
nia odpadów wskazują jednak na niefra-
sobliwość takiego stanowiska, w związku 
z czym pominięcie oceny potencjalnych 
skutków wystąpienia poważnej awarii na-
leży uznać za istotne uchybienie.

 � Wnioski

Żaden z analizowanych dotychczas 
ROŚ nie osiągnął wysokich standardów ja-
kości merytorycznej. Spowodowało to wy-
stąpienie sytuacji, w której koniecznym 
jest uzupełnienie dokumentacji, a w kon-
sekwencji – wydłużenie całości procedu-
ry administracyjnej o kilka miesięcy. Mo-
że się to także przełożyć na zmniejszenie  
zaufania społeczeństwa do podmiotu pla-
nującego budowę instalacji TPOK.

Koniecznym wydaje się być korzystanie z 
wypracowanych wzorców weryfikacji doku-
mentacji środowiskowych,  ewentualnie wy-
pracowanie krajowych wytycznych do ocen 
oddziaływania na środowisko dla instalacji 
gospodarki odpadami (na wzór wytycznych 
dla realizacji OOŚ dla farm wiatrowych bądź 
wytycznych do przeglądu ekologicznego in-
stalacji TPOK). W konsekwencji pozwoli to 
na zapewnienie lepszej jakości OOŚ, a tym 
samym – na usprawnienie procesów de-
cyzyjnych oraz podwyższenie standardów 
ochrony środowiska w Polsce.o

Partnerstwo 
publiczno-prywatne 
nową perspektywą 

inwestycji publicznych

www.veolia-es.pl
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Henryk Karcz, Marcin Kantorek, Zbigniew Modliński, Katedra Kotłów i Turbin 
Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej 

Krzysztof Folga, Stanisław Szczepaniak, Michał Grabowicz, Tomasz Butmankiewicz, 
ZBUS-TKW Combustion Głowno

odpady komunalne stanowią jedną z najbardziej istotnych grup 
odpadów wytwarzanych w Polsce. Strumień wytwarzanych odpadów 

komunalnych  z wyraźną tendencją wzrostową, zarówno w ujęciu ich 
masy, jak i wartości opałowej, sięga w skali roku 10 mln Mg. optymalną, 
najbardziej „zieloną” metodą utylizacji odpadów jest przekształcanie 
termiczne, szczególnie cenne z uwagi na fakt włączenia przez UE odpadów 
komunalnych ulegających biodegradowalności do definicji odnawialnych 
źródeł energii.

Analiza techniczna i technologiczna potencjalnych paliw energetycznych 
wytworzonych z odpadów komunalnych wykazała, że najbardziej 

ekonomicznym i ekologicznym sposobem Energetycznego Recyklingu 
odpadów (ERo) jest wytworzenie Formowanych Alternatywnych Paliw 
Energetycznych (FAPE) w postaci brykietów lub peletów służących do 
opalania kotłów elektrociepłowni pracujących w układzie kogeneracji, 
łączącej w sobie układ turbogeneratora parowego i turbogeneratora oRC. 

ENERGETYCZNA INSTALACJA KOTŁOWA 
do ekologicznego recyklingu odpadów
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dodatek tematyczny nr 1(5)/2010

Polska wchodząc do Unii Europej-
skiej zobowiązała się  do ograni-

czenia składowania odpadów na wy-
sypiskach. Zobowiązaliśmy się, że do 
2010 r., ograniczymy o 25% ilość od-
padów, które wyrzucane są na wysy-
piska. Na składowiska ma trafiać nie 
więcej niż 75% masy odpadów komu-
nalnych ulegających biodegradacji. W 
2013 r. musi to być już nie więcej niż 
50%, a w 2020 r. maksymalnie 35%. 

Pozostało jeszcze 15 miesięcy, ale 
eksperci są zgodni, będziemy musieli 
zapłacić kary, nawet 250 tyś euro dzien-
nie. Oznacza to, że opóźnienie może 
nas kosztować około 100 mln euro 
rocznie. W tym momencie nie ma już 
żadnych szans na spełnienie naszych 
zobowiązań w dziedzinie gospodarki 
odpadami. Spełnienie zobowiązań ak-
cesyjnych wymaga podjęcia komplek-
sowych i systemowych działań: budowy 
zakładów przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz utworzenia 
regionów gospodarki odpadami komu-
nalnymi, co powinno przyczynić się do 
uzyskania wysokiej efektywności eko-
nomicznej i ekologicznej konkretnych 
przedsięwzięć.

 � Stan obecny w Polsce

W Polsce nie istnieje efektywny 
ekonomicznie i ekologicznie system 
odzysku oraz recyklingu odpadów. To 
zaś powoduje, że brakuje pieniędzy 
na inwestycje związane z zagospoda-
rowaniem odpadów poprzez budowę 
zakładów do segregowania, spalania 
czy kompostowania. Dotychczas pod-
stawę postępowania z odpadami sta-
nowił recykling organiczny: komposto-
wanie i fermentacja. Zaostrzenie jednak 
wymagań dla produkowanych kompo-
stów pociąga za sobą konieczność za-
gospodarowania w inny sposób wy-
tworzonego kompostu, który nie speł-
nia ustalonych norm. Alternatywą, któ-
ra w inny sposób może przekształcić 
biomasę z odpadów komunalnych jest 
przekształcanie termiczne.

Alternatywa ta jest szczególnie cen-
na z uwagi na fakt włączenia przez UE 

odpadów komunalnych, ulegających 
biodegradacji do definicji odnawialnych 
źródeł energii – dyrektywa 2001/77/
WE. 

Możliwość włączenia części odpa-
dów komunalnych do OZE została za-
pewniona również w krajowym ustawo-
dawstwie. Procentowy udział odpadów 
komunalnych ulegających biodegra-
dacji przeznaczonych na cele energe-
tyczne zależy od sposobu ich wytwa-
rzania oraz wyznaczonych prawnie po-
ziomów biodegradacji i odzysku mate-
riałów opakowaniowych. Odpadów ule-
gających biodegradacji nie można skła-
dować, lecz należy przekształcić w al-
ternatywne paliwo energetyczne (APE) 
zaliczane do OZE, które poddane zo-
staną energetycznemu recyklingowi w 
elektrycznych instalacjach kotłowych.

Propozycja zasilania układów kotło-
wych przez APE w postaci (Formowa-
nych  Alternatywnych Paliw Energetycz-
nych (FAPE) wynika bowiem z analizy 
logistycznej podawania paliwa do elek-
trociepłowni. Zasilanie elektrociepłowni 
FAPE w pierwszej kolejności zmniejsza 
objętość podawanego paliwa, a w dru-
giej kolejności zmniejsza jego zawilgo-
cenie i zwiększa kaloryczność. Jest to 
prawidłowość niezależna od stosowa-
nych technologii i rodzaju urządzeń do 
brykietowania i peletowania biomasy i 
wyselekcjonowanych frakcji odpadów 
komunalnych i przemysłowych. Najbar-
dziej prosty sposób wytwarzania FAPE 
jest bowiem związany zawsze z czę-
ściowym pozbawieniem odpadów wil-
goci (powstaje paliwo energetyczne) i 
wzrostem ciepła spalania, co stanowi 
najbardziej racjonalny technologicznie 
i ekonomicznie wariant energetyczny. 
Oznacza to konieczność budowy za-
kładów zagęszczających palne części 
w bezpośrednim sąsiedztwie wysypisk 
i sortowni odpadów. W konsekwencji 
jest to „dar natury”, który umożliwia od-
dzielenie uciążliwych wysypisk, składo-
wisk i sortowni odpadów od elektrocie-
płowni opalanych wytworzonym FAPE, 
usytuowanych w ośrodkach zurbanizo-
wanych, w których istnieje możliwość 
odbioru wyprodukowanej energii ciepl-

nej bez przykrych i uciążliwych konse-
kwencji dla miejscowej ludności.

 � Elektrociepłownia 
opalana APE

Funkcjonowanie elektrociepłow-
ni opalanej APE pochodzących z od-
padów, uwarunkowane jest lokalnymi 
możliwościami i potrzebami w zakresie 
przesyłania i wykorzystania wyproduko-
wanej energii.  Pewne niedomagania 
związane z dotychczasowym uniesz-
kodliwianiem odpadów, spowodowały 
w ubiegłych latach zainteresowanie al-
ternatywnymi metodami odgazowania 
i zgazowania odpadów oraz ich kom-
binacjami. Stosowane w instalacji ko-
tły z rusztami schodkowymi lub ruszta-
mi obrotowymi stwarzały również wie-
le niedogodności eksploatacyjnych pod 
względem niezawodności pracy: duża 
awaryjność oraz jakość spalania i selek-
tywność spalanych odpadów.  Kotły te 
charakteryzują się dużym niedopałem w 
postaci karbonizatu w żużlu oraz w lot-
nym koksiku. Ograniczenie emisji sub-
stancji szkodliwych do atmosfery me-
todami „pierwotnymi” w procesie spa-
lania jest również niemożliwe do zreali-
zowania. Z uwagi na wysoką zawartość 
NOx, SOx i par metali ciężkich w spali-
nach opuszczających komorę spalania 
kotła, koniecznym jest stosowanie dro-
gich metod oczyszczania spalin z emi-
towanych szkodliwych substancji me-
todami „wtórnymi” zainstalowanymi w 
ciągu odprowadzanych spalin do komi-
na. Z technologicznego punktu widze-
nia stosowane dotychczas instalacje do 
termicznej utylizacji odpadów, wykorzy-
stujące techniki spalania na rusztach, 
nie dawały praktycznie żadnych moż-
liwości ograniczenia emisji substancji 
szkodliwych do otoczenia metodami 
„pierwotnymi” oraz nie dają możliwo-
ści spalania odpadów w innej posta-
ci, jak w postaci ciała stałego o odpo-
wiedniej granulacji i wilgotności. Prak-
tycznie niemożliwe jest spalanie osa-
dów ściekowych oraz substancji ma-
zistych, pulp i ciał stałych o wilgotno-
ści wyższej od 50%. Powyższe utrud-
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nienia i ograniczenia oraz zdarzające 
się zrzuty zanieczyszczonych spalin 
lub wytworzonych popiołów zawiera-
jących znaczne ilości niedopału, któ-
re tworzą nowy odpad konieczny do 
dalszej utylizacji, spowodowały oba-
wy ekologów i protesty ludności prze-
ciwko termicznej utylizacji, która przy 
zastosowaniu poprawnej technologii 
spalania jest praktycznie jedyną tech-
nologią „zielonej” utylizacji odpadów, 
pozwalającą uzyskać minimalną emi-
sję substancji szkodliwych do otocze-
nia i maksymalną sprawność termicz-
ną energetycznego recyklingu odpa-
dów, które zgodnie z obowiązującymi 
przepisami unijnymi i krajowymi w bli-
sko 50% są biodegradowalne i stano-
wią biomasę zaliczaną do OZE.

W świetle tych rozważań nale-
ży stwierdzić, że stosując termiczne 
przekształcenie odpadów w układzie 
energetycznego recyklingu metodą „K”, 
można jednocześnie redukować ilość 
składowanych komunalnych odpadów 
ulegających biodegradowalności (dy-
rektywa 1999/31/WE oraz ustawa o 
odpadach) oraz pozyskiwać użytecz-
ne formy energii cieplnej i elektrycznej 
w sposób kontrolowany i bezpieczny 
dla środowiska [1-6].

Problem energetycznego wykorzy-
stania biomasy z odpadów komunal-
nych jest szczególnie istotny w aspek-
cie zobowiązań Polski wynikających z 
Traktatu Akcesyjnego, a także z usta-
wy o odpadach, dotyczących redukcji 
składowanych odpadów ulegających 
biodegradacji [7-11].

 � Współspalanie biomasy

Biomasa stała stanowi obecnie naj-
większe źródło energii odnawialnej w 
Polsce. Podstawowe sposoby wyko-
rzystania biomasy w instalacjach ener-
getycznych realizowane są poprzez jej 
spalanie (jako paliwa podstawowego) 
lub współspalanie (z innym paliwem 
alternatywnym). W grę wchodzi tak-
że przygotowanie paliw specjalnych 
na bazie biomasy (brykiety, pelety, itp.).

Współspalanie jest sposobem sto-

sowanym przede wszystkim w więk-
szych instalacjach (np. w energetyce 
zawodowej) w kotłach przystosowa-
nych zwykle do innego paliwa. Udział 
biomasy w procesie współspalania limi-
towany jest przede wszystkim przez jej 
własności, w tym dużą wilgotność, za-
wartość składników mogących powo-
dować korozję oraz problemy z żużlo-
waniem kotłów. Przy dużej wilgotno-
ści, przekraczającej niekiedy granicę 
50% oraz znaczącym udziale biomasy 
we wsadzie, energetycznym zagroże-
niem może być nawet radykalne obni-
żenie sprawności kotła [8-9].

Jednym z trendów rozwoju ciepłow-
nictwa w krajach europejskich jest bu-
dowa małych elektrociepłowni, przy-
stosowanych konstrukcyjnie do korzy-
stania z biomasy jako paliwa podsta-
wowego. Doskonalone są technologie 
tradycyjne, znane od dawna, ale obok 
nich rozwijane są także zupełnie nowe. 
Wykorzystanie biopaliw w małych elek-
trociepłowniach jest intensywnie roz-
wijane w „starych” Krajach Unijnych, 
co najmniej od lat 80. ubiegłego wie-
ku. Polska wstąpiła na drogę intensyw-
niejszego rozwoju tej klasy obiektów 
dopiero od drugiej połowy lat 90. Roz-
powszechnienie zarówno różnorodno-
ści stosowanych technologii, jak i skali 
wykorzystania biopaliw w naszym kra-
ju należy uznać za małe lub w optymi-
stycznym aspekcie za umiarkowane.

Wobec planów radykalnego roz-
woju wykorzystania energii odnawial-
nej oczekiwać należy w bliskiej przy-
szłości intensywnego rozwoju zarów-
no różnorodności technologii, jak i ilości 
wdrożeń. Jeśli zsumować wszystkie in-
stalacje do spalania biomasy w Polsce, 
to ich łączna moc zainstalowana się-
gała w 2005 r. granicy 190 MW, zaś w 
2006 r. przekroczyła 252 MW. Znaczą-
cą pozycję w krajowym bilansie energii 
elektrycznej, odnawialnej jest produkcja 
oparta na współspalaniu biomasy w in-
stalacjach elektrowni parowych (głów-
nie dużych). Według URE, na koniec 
2006 r. współspalanie biomasy reali-
zowane było w 18 instalacjach o łącz-
nej mocy 1700 MW. 

Biomasa stała była w naszym kraju 
w przeszłości tradycyjnym surowcem 
dla niewielkich przemysłowych siłowni 
parowych (np. w zakładach przemysłu 
drzewnego). 

 � Instalacja kotłowa do 
spalania biomasy  
i alternatywnych paliw 
energetycznych

Źródło energii dla elektrociepłow-
ni parowej z turbozespołem stanowi 
instalacja kotłowa. Jako instalacje do 
spalania biomasy proponuje się układ 
technologiczny typu „K”, składający się 
z komory obrotowej, w której zrealizo-
wany jest proces suszenia i odgazowa-
nia biomasy oraz z komory fluidalnej, w 
której w górnej części spalane są gazy 
pirolityczne, a w dolnej części spalany 
jest karbonizat pozostały po odgazowa-
niu biomasy. Powstałe w komorze flu-
idalnej spaliny oczyszczane są z lotne-
go popiołu i lotnego koksiku w komo-
rze separacji i są dopalane w komorze 
dopalania kotła [4-6]. Schemat instala-
cji przedstawiony jest na rys. 1.

Powyższy układ technologiczny za-
pewnia całkowite i zupełne spalanie 
biomasy (brak zawartości części pal-
nych w żużlu i lotnym popiele oraz ga-
zów palnych w spalinach) oraz niższą 
od dopuszczalnych norm emisję sub-
stancji szkodliwych do atmosfery (NOx, 
SO2, HCl). Układ technologiczny typu 
„K” zawierający komorę obrotową i ko-
morę fluidalną, w przeciwieństwie do in-
stalacji technologicznej zawierającej ko-
cioł z rusztem schodkowym, który nie 
zapewnia całkowitego spalania i gene-
ruje żużel, który zawiera części palne w 
postaci karbonizatu składającego się z 
węgla organicznego w ilościach prze-
kraczających dopuszczalne normą ilo-
ści (powyżej 5% udziału masowego). 
Otrzymany ze spalania biomasy w in-
stalacji z rusztem schodkowym żużel 
stanowi w tym przypadku odpad, któ-
ry musi zostać poddany dalszej utyliza-
cji termicznej. Zjawisko powstania nie-
dopału w żużlu w ilościach przekracza-
jących dopuszczalne normy jest prak-
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tycznie powszechnie spotykaną ce-
chą układów technologicznych z za-
stosowaniem kotłów z rusztem schod-
kowym. Z tego powodu układ kotła z 
rusztem schodkowym do spalania bio-
masy w technologii typu „K” nie został 
zastosowany. 

Technologia typu „K” energetycz-
nego recyklingu odpadów i spalania 
biomasy jest uniwersalną technologią, 
przy pomocy której można samodziel-
nie termicznie utylizować dowolne od-
pady lub spalać w dowolnych mieszan-
kach różne rodzaje biomasy. Technolo-
gia typu „K” umożliwia termiczną uty-
lizację dowolnych rodzajów odpadów 
oraz spalania dowolnej biomasy o łącz-
nej zawartości wilgoci do 90% udziału 
masowego, przy zachowaniu dopusz-
czalnych emisji substancji szkodliwych 
do atmosfery i do gleby, poniżej warto-
ści określonych, jako wartości dopusz-
czalne w stosownych zarządzeniach i 
normach krajowych oraz dyrektywach 
unijnych.

Energetyczny recykling odpadów 
bezpiecznych i niebezpiecznych przy 

użyciu technologii typu „K” gwarantu-
je termiczną przemianę odpadów bez 
zawartości jakichkolwiek dioksyn i fu-
ranów w emitowanych do atmosfery 
spalinach. Energetyczny recykling od-
padów i biomasy zapewnia termiczną 
przemianę energii chemicznej zawar-
tej w odpadach i biomasie w energię 
cieplną i elektryczną przy optymalnej 
sprawności termodynamicznej układu 
technologicznego.

W zależności od stopnia zawilgo-
cenia spalanej biomasy, ilość dopro-
wadzonego paliwa wspomagającego, 
ciekłego lub gazowego może zawierać 
się od 0,015 do 0,070 kg/kg biomasy. 

Struktura fizyczna spalanej biomasy 
może być w postaci stałej, jak i w po-
staci „pulpy” i gęstej „mazi”. Technolo-
gia typu „K” zapewnia w każdym przy-
padku optymalny efekt cieplny.

Optymalne wykorzystanie wytwo-
rzonego ciepła odbywa się w układzie 
kogeneracji, przy pomocy turbozespo-
łu parowego i olejowego z turbozespo-
łem ORC, w których wytworzona zo-
staje energia elektryczna oraz energia 

cieplna w ilościach zależnych od po-
trzeb technologicznych.

Energetyczny recykling odpadów  
i spalanie biomasy przy użyciu tech-
nologii typu „K” umożliwia osiągnięcie 
maksymalnej sprawności termicznej, 
maksymalną ochronę ekologiczną at-
mosfery i gleby oraz optymalny efekt 
ekonomiczny. Podstawowym paliwem 
energetycznym są paliwa alternatywne 
i biomasa pochodząca z produkcji rol-
nej i produkcji leśnej.

Paliwem pomocniczym, rozrucho-
wym jest paliwo gazowe lub paliwo cie-
kłe. Najkorzystniej jest stosować pali-
wa wspomagające pochodzące z OZE, 
gdyż wówczas całość energii wytwo-
rzonej w instalacji będzie pochodziła 
z OZE.

Instalacja charakteryzuje się wy-
soką dyspozycyjnością i niezawodno-
ścią pracy.

Instalacja termicznego recyklingu 
typu „K” składa się z następujących 
układów i zespołów: układ przyjęcia i 
transportu paliwa alternatywnego lub 
biomasy, komora obrotowa do susze-

Wykaz oznaczeń do rys. 1.: 

1 - bunkier załadowczy biomasy, 

2 - podajnik zewnętrzny biomasy, 

3 - układ podawania preparatu wapniowego, 

4 - zasobnik trzykotłowy, 

5 - podajnik biomasy do komory, 

6 - podajnik paliwa wspomagającego, 7 - komora obrotowa, 

7.1 - napęd komory, 

7.2 - płyta czołowa, 

7.3 - kanał  uszczelniający płytę czołową komory, 

7.4 - kanał powietrza „pierwotnego”, 

8 - zasobnik materiału inertnego, 

9 - komora fluidalna, 

9.1 - komora fluidalna spalania gazów pizolitycznych, 

9.2 - złoże fluidalne, 

9.3 - dno dyszowe, 

9.4 - skrzynia gazu fluidyzacyjnego, 

9.5 - feston górny, 

9.6 - palnik zapłonowy, 

9.7 - dysza powietrza „wtórnego”, 

9.8 - dysza powietrza „trzeciego”, 

9.9 - układ pomiaru ciśnienia, 

9.10 - układ pomiaru temperatur, 

10 - wentylator gazu fluidyzacyjnego, 10.1 - wentylator po-

wietrza fluidyzacyjnego, 

10.2 - wentylator spalin fluidyzacyjnych z recyrkulacji, 

11 - układ odprowadzania popiołu, 

11.1 - wanna żużlowa, 

11.2 - kanał odprowadzania popiołu ze złoża fluidalnego, 

11.3 - kanał odprowadzający popiół z komory dopalania, 

12 - komora separacji, 

12.1 - feston dolny, 

13 - komora dopalania, 

13.1 - dysza powietrza „trzeciego”, 

13.2 - palnik dopalający, 

13.3 - przegrzewacz grodziowy, 

13.4 - feston „wylotowy”, 

14 – walczak, 

 15 - rury opadowe, 

15.1 - kolektor zasilający komorę fluidalną, 

15.2 - kolektor zasilający komorę dopalania, 

15.3 - pompa recyrkulacyjna, 

15.4 - kolektor odprowadzający mieszanki parowo-wod-

ne  do walczaka, 16 - kanał konwekcyjny, 

16.1 - przegrzewacz pary, 

16.2 - podgrzewacz wody, 

16.3 - podgrzewacz powietrza, 

16.4 - podgrzewacz oleju termalnego, 17 - stacja reduk-

cyjno-schładzająca pary wodnej, 

18 - turbozespół parowy, 

18.1 - kondensator pary, 

18.2 - chłodnia wody chłodzącej, 

18.3 - podgrzewacz regeneracyjny, 18.4 - odbiorniki ciepła, 

18.5 – odgazowywacz, 

18.6 - stacja przygotowania wody surowej, 

18.7 - pompy zasilającego, 

19 - generator ORC, 

19.1 - schładzacz par oleju silikonowego, 

19.2 - odbiorniki ciepła, 

19.3 - podgrzewacz regeneracyjny oleju silikonowego, 

19.4 - pompa cyrkulacyjna oleju silikonowego, 

19.5 - parownik oleju silikonowego, 19.6 - naczynie wy-

równawcze oleju termalnego, 

20 - wentylator „zimnego” powietrza zasilającego palniki 

paliwa wspomagającego, 

21 - wentylator „zimnego” powietrza I, II, II, IV, 

22 - wentylator powietrza zasilającego podgrzewacz po-

wietrza, 

23 – multicyklon, 

24 - filtr workowy, 

25 – skruber, 

26 - podgrzewacz spalin, 

27 - wentylator wyciągowy spalinowego, 28 - stacja mo-

nitoringu spalinowego, 

29 - komin.
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nia i odgazowania paliwa alternatyw-
nego lub biomasy, komora fluidalna z 
kotłem odzysknicowym, układ mate-
riału inertnego, układ paliwa pomocni-
czego, układ preparatu wapiennego, 
układ powietrza zasilającego, chłodzą-
cego i AKPiA oraz gazu fluidyzacyjne-
go, układ chemicznego przygotowa-
nia wody kotłowej, układ kondensatu, 
turbozespół parowy z turbiną konden-
sacyjno-upustową, układ oleju termal-
nego, układ oleju silikonowego, układ 
generatora ORC, układ odprowadzania 
energii elektrycznej, układ oczyszcza-
nia i odprowadzania spalin, układ od-
prowadzania popiołu, układ sterowania 
i AKPiA, układ elektryczny, układ moni-
toringu spalin, układ wytwarzania ener-
gii elektrycznej, układ wytwarzania i od-
prowadzania energii cieplnej do odbior-
ników technologicznych i grzewczych.

Minimalna ilość wsadu, przy któ-
rym instalacja może pracować wynosi 
20% wydajności nominalnej, natomiast  
maksymalna to 120%, przy wilgotności 
roboczej do 90%.

Proces spalania przebiega przy 
temperaturach wyższych od 850°C 
i przy zawartości tlenu powyżej 8%. 
Zawartość części palnych w popiele 
jest poniżej 1%, a zawartość substan-
cji szkodliwych w spalinach jest mniej-
sza od wielkości dopuszczalnych, okre-
ślonych w stosownych normach i roz-
porządzeniach.

Proces energetycznego recyklingu 
i spalania biomasy jest procesem cią-
głym, przebiegającym w jednym ciągu 
urządzeń instalacji. Instalacja jest wypo-
sażona w niezbędną aparaturę kontro-
lno-pomiarową do odczytów miejsco-
wych i zdalnego przekazywania sygna-
łów do nastawni.

Instalacja jest wyposażona w sys-
tem automatycznego sterowania pra-
cą według założonego wstępnie algo-
rytmu pracy. System sterowania obej-
muje przebieg procesu technologicz-
nego, wizualizację, archiwizację para-
metrów pracy instalacji, zachodzących 
zdarzeń oraz monitoringu parametrów 
substancji opuszczających instalację 
z możliwością bezpośredniej natych-

miastowej ingerencji w przebieg pro-
cesu w celu zachowania założonych 
parametrów.

Instalacja i proces spalania są ob-
sługiwane przez zaawansowany sys-
tem sterowania, oparty na sterowniku 
PLC z wizualizacją w stacji operator-
skiej, komunikujący się z inteligentny-
mi węzłami obiektowymi, zbierającymi 
informacje z czujników, przetworników 
pomiarowych oraz elementów wyko-
nawczych. System realizuje algorytm 
sterowania pracą instalacji oraz reje-
struje podstawowe parametry, istotne 
z punktu widzenia spełnienia wymogów 
Rozporządzenia 1774/2002 oraz wy-
mogów Prawa Ochrony Środowiska. 

 � Procesy zachodzące 
w instalacji kotłowej 
w trakcie termicznego 
przekształcania 
odpadów

 o Proces suszenia  
i odgazowania biomasy  
i paliw alternatywnych
Proces suszenia i odgazowania pa-

liw alternatywnych i biomasy przebie-
ga w komorze pieca obrotowego.  Ko-
mora pieca obraca się z szybkością 
0,5-5 obr./min. 

Komora wykonana jest z rury stalo-
wej z wewnętrzną wymurówką termo- 
i żaroodporną. Od przodu komora za-
mknięta jest płytą czołową odpowied-
nio uszczelnioną z komorą obrotową. 
Poprzez płytę czołową podawane jest 
podajnikiem paliwo podstawowe w po-
staci biomasy lub paliwa alternatywne-
go z dodatkiem preparatu wapiennego 
w ilości zależnej od zawartości siarki i 
chloru w podawanej biomasie lub pali-
wie alternatywnym. W płycie czołowej 
znajduje się palnik zasilany paliwem 
wspomagającym [18], który wyposa-
żony jest w układ zapłonowy i układ 
dozoru płomienia [29-31]. Ilość spala-
nego paliwa jest regulowana automa-
tycznie tak, aby temperatura w komo-
rze obrotowej w strefie suszenia i odga-
zowania była w przedziale 700-800°C. 
W zależności od ilości spalanego pa-

liwa wspomagającego doprowadzone 
jest powietrze do spalania w takiej ilo-
ści, aby nastąpiło całkowite i zupełne 
spalanie tego paliwa, a zawartość tle-
nu (O2) w strefie suszenia i odgazowa-
nia biomasy była zbliżona do zera (at-
mosfera redukcyjna). W zależności od 
zawartości O2 w biomasie, regulowa-
na jest ilość doprowadzonego powie-
trza do palnika. Proces (suszenia i od-
gazowania) prowadzony jest w atmos-
ferze redukcyjnej (beztlenowej) w ce-
lu wytłumienia procesu spalania i wy-
dzielania ciepła w komorze obrotowej. 
Komora obrotowa, suszenia i odgazo-
wania połączona jest z komorą fluidal-
ną aparatem zawirowującym powietrze 
„pierwotne” niezbędne do częściowego 
spalania gazów pirolitycznych. 

 o Proces spalania biomasy 
lub paliw alternatywnych
Proces spalania produktów termicz-

nego rozkładu biomasy lub paliw alter-
natywnych odbywa się w komorze flu-
idalnej połączonej bezpośrednio z wylo-
tem pieca obrotowego. Komora fluidal-
na z komorą obrotową połączona jest 
poprzez aparat zawirowujący powie-
trze „pierwotne” niezbędne do częścio-
wego spalania gazów pirolitycznych w 
takim zakresie, aby w jądrze płomienia 
nie przekroczyć temperatury 1300°C. 
W ścianach bocznych komory, nad zło-
żem fluidalnym umieszczone są palniki, 
które służą, jako źródło zapłonu i sta-
bilizacji spalania gazów pirolitycznych 
oraz nagrzewu złoża fluidalnego w fa-
zie rozruchu. Palniki wyposażone są w 
układ zapłonu oraz układ dozoru pło-
mienia [12-14].

Proces spalania gazów pirolitycz-
nych w komorze spalania jest rozcią-
gnięty na całą wysokość komory flu-
idalnej, poprzez rozdzielenie powietrza 
niezbędnego do spalania na powietrze 
„wtórne” i powietrze „trzecie”. Dzięki ta-
kiemu rozdziałowi powietrza, możliwe 
stało się ograniczenie temperatury w ją-
drze płomienia spalających się gazów 
pirolitycznych poniżej 1300°C. Ogra-
niczenie temperaturowe i ogranicze-
nie koncentracji powietrza (cząstek N2 
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i O2) w strefie spalania, pozwala utrzy-
mać proces tworzenia się termicznych 
NOx na niskim poziomie [5-6, 15-22]. 

Proces dopalania niespalonych ga-
zów pirolitycznych i cząstek stałych kar-
bonizatu, wyniesionych ze spalinami z 
komory spalania, następuje w komorze 
dopalania, do której doprowadzone jest 
powietrze „czwarte”, niezbędne do cał-
kowitego i zupełnego spalania wszyst-
kich części palnych spalanej biomasy 
lub paliwa alternatywnego.

Karbonizat, substancja mineralna, 
materiał inertny i kamień wapienny słu-
żący do wiązania siarki i chloru zawar-
tych w odpadzie zsypywane są z ko-
mory obrotowej do leja  dna dyszowe-
go [23-24], gdzie pod wpływem dopro-
wadzonego gazu fluidyzacyjnego, skła-
dającego się z powietrza i spalin z re-
cyrkulacji, tworzą złoże fluidalne, które 
zapala się od promieniowania płomie-

nia palników i spalających się gazów 
pirolitycznych.

Gazy pirolityczne spalają się w gór-
nej części komory fluidalnej po wymie-
szaniu z powietrzem „pierwotnym” oraz 
powietrzem „drugim” i „trzecim”. Tem-
peratura w strefie płomienia gazowe-
go wynosi 1200-1300°C, a zawartość 
tlenu (O2) w spalinach do 6%. Tempe-
ratura złoża fluidalnego wynosi 750-
900°C i określona zostaje w oparciu 
o charakterystyki mięknienia popiołu 
otrzymanego w procesie termicznego 
spalania. Współczynnik nadmiaru po-
wietrza w złożu fluidalnym, odniesiony 
do całkowitej ilości powietrza wyno-
si 0,2-0,4, a zawartość O2 w gazie flu-
idyzacyjnym zawiera się w przedziale 
6-8%. Czas przebywania gazów piro-
litycznych w komorze fluidalnej w tem-
peraturach 1200-1300°C wynosi 6-10 
s. Czas przebywania stałej pozostałości 

po odgazowaniu karbonizatu w złożu 
fluidalnym w temperaturach 750-900°C 
wynosi około 5 minut. 

 o Proces cyrkulacji wody w 
rurach ekranowych kotła
Cyrkulacja naturalna w kotle zacho-

dzi w zamkniętym układzie: walczak, 
centralne rury opadowe, rury łączące, 
ekrany fluidalne komory paleniskowej, 
ekrany komory separacji, ekrany ko-
mory dopalania, rury odprowadzające.

Analizowano cyrkulację w kontu-
rach obejmujących jedynie jeden z 
ekranów bocznych fluidalnej komo-
ry paleniskowej, ponieważ przewidy-
wane są w nim najmniejsze prędko-
ści czynnika.

Cyrkulacja wody w ekranie bocz-
nym komory fluidalnej zachodzi w 92 
równolegle połączonych konturach cyr-
kulacyjnych. Obliczenia cyrkulacji pole-

Rys. 2. Przyjęty w obliczeniach cyrkulacji podział ściany bocznej komory na 9 konturów cyrkulacyjnych i 7 odcinków
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gają na wyznaczeniu w każdym kon-
turze strumienia masowego wody lub 
prędkości wody na wlocie do każdej z 
rur ekranu. Obliczenia cyrkulacji są ob-
ciążone dość dużą niepewnością, wy-
nikającą głównie z trudności w oszaco-
waniu wymiany ciepła w komorze pa-
leniskowej i w niepewności oszacowa-
nia spadków ciśnienia przy przepływie 
dwufazowym.

„Siłą napędową” cyrkulacyjnego ru-
chu czynnika w kotle jest strumień cie-
pła przejmowany przez ściany komory 
paleniskowej. Obliczenia 92 równole-
gle połączonych konturów cyrkulacyj-
nych wymagają znajomości strumieni 
ciepła przejmowanego przez każdą z 
rur ekranu. Znajomość tak szczegóło-
wego przestrzennego rozkładu strumie-
ni ciepła do ścian komory jest jednak 
niemożliwa. Pomocne mogą być trój-
wymiarowe obliczenia numeryczne stru-
mieni ciepła do ścian komory. Wyma-
ga to jednak kompleksowego modelo-
wania wszystkich zjawisk, tzn. przepły-
wu, turbulencji, spalania i wymiany cie-
pła. Opory liniowe związane z przepły-
wem czynnika dwufazowego (para-wo-
da) w rurach ekranowych są głównymi 
oporami, dla cyrkulującego czynnika. W 
tej dziedzinie jest wciąż brak uznanych 
metod obliczeniowych o zadowalającej 
dokładności [25-29].

Zastosowana w obliczeniach meto-
dyka polega na wyodrębnieniu w kon-
turze ściany bocznej 9 konturów cyr-
kulacyjnych. 

Przyjęto, że rury określonego kon-
turu posiadają ten sam opór liniowy i te 
same opory liniowe. Każdy z konturów 
zawiera od 10 do 11 rur. Kontury po-
dzielono na siedem odcinków. Powsta-
ła siatka obliczeniowa cyrkulacji w ścia-
nie bocznej (rys. 2) wymaga przyjęcia 
rozkładu strumienia ciepła przejmowa-
nego przez ekrany. Całkowity strumień 
ciepła do ścian komory określono na 
podstawie obliczeń cieplnych. Następ-
nie przyjęto intuicyjnie funkcję rozkładu 
lokalnego strumienia ciepła do ścian. 
Na tej podstawie określono jaki stru-
mień ciepła może przejmować każdy 
fragment siatki obliczeniowej w ścia-

nie bocznej fluidalnej komory kotła. Wy-
znaczenie w każdym z 9 konturów stru-
mienia masowego wody lub prędkości 
wody na wlocie do każdej z rur ekranu 
opiera się na sformułowaniu 9-ciu nie-
liniowych równań na całkowity spadek 
ciśnienia w każdym z konturów – w za-
mkniętym konturze musi być równy ze-
ro. Spadek ciśnienia w każdym odcin-
ku konturu pochodzi od tarcia, zmian 
ciśnienia statycznego i przyspieszenia 
płynu. Człon opisujący przyspieszenie 
płynu jest bardzo mały i zwykle pomija-
ny. Największy problem stwarza człon 
od tarcia dla mieszaniny parowo-wod-
nej. Zwykle człon ten liczy sie podob-
nie jak dla przepływu jednofazowego, 
korygując go za po mocą „mnożnika” 
uwzględniającego stopień suchości i 
ciśnienie mieszaniny dwufazowej [29].

Obliczenie ciśnienia statycznego w 
przepływie dwufazowym wymaga zna-
jomości tzw. współczynnika zapełnie-
nia, związanego z różną prędkości po-
ruszania się cieczy i pary. Przy braku 
poślizgu obu faz, współczynnik zapeł-
nienia łatwo obliczyć z ciśnienia i ma-
sowego udziału pary x (stopień sucho-
ści). W rzeczywistości para porusza się 
nieco szybciej od cieczy i jest jej pozor-
nie mniej [29].

Wyniki obliczeń przedstawiono w 
postaci wykresów obrazujących roz-
kłady:

 � prędkości czynnika na wejściu do 
rur ekranowych (rys. 3),

 � stopień suchości pary na wylocie z 
rur ekranowych (rys. 4).

Prędkość obiegu wody w rurach 
ekranowych jest ważnym wskaźnikiem 
przy ocenie cyrkulacji. Przyjmuje się 
dość powszechnie, że prędkość obie-
gowa wody 0,5 m/s jest wartością mi-
nimalną, dopuszczalną dla kotłów nisko 
i średnio prężnych. Rysunek 3 pokazu-
je, że najmniejsze prędkości wody wy-
stępują w konturze skrajnym, którego 
część rur tworzy kanał komory sepa-
racji, gdzie przejmują małą ilość ciepła.

Rysunek 4 wskazuje na mały sto-
pień suchości pary na wylocie z rur 
ekranowych, czyli na dużą krotność 

Rys. 3. Prędkość czynnika na wejściu  
do rur ekranowych przy nominalnym 

obciążeniu cieplnym kotła

Rys. 4. Stopień suchości pary na  
wylocie z rur ekranowych przy 
nominalnym obciążeniu kotła

Rys. 5. Prędkość czynnika na wejściu  
do rur ekranowych przy zmiennym  
obciążeniu kotła i stałym ciśnieniu  

w walczaku Pn = 4,2 MPa
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Rys. 7. Rozkład podciśnień w instalacji kotłowej  
dla nominalnego obciążenia cieplnego kotła

cyrkulacji w kotle. Średnia krotność cyr-
kulacji w kotle sięga 48. Najmniejszy 
stopień suchości występuje w kontu-
rze nr 9.

Rysunek 3 wskazuje, że dla ogól-
nej oceny cyrkulacji w kotle najkorzyst-
niejsza jest ocena cyrkulacji w kontu-
rze skrajnym. W konturze tym prędkość 
obiegowa wody przekracza 0,5 m/s, 
co zapewnia dostateczną cyrkulację.

Rysunek 5 przedstawia wyniki ob-
liczeń prędkości czynnika na wejściu 
do rur ekranowych skrajnego konturu 
przy zmiennym obciążeniu kotła (10-
120%) i stałym ciśnieniu wody w wal-
czaku p

n = 4,2 MPa. Pomimo spadku 
prędkości czynnika na wejściu do rur 
skrajnego konturu, poniżej 0,5 m/s dla 
obciążeń mniejszych od 70% można 
przyjąć, że w całym zakresie obciążeń 
cieplnych kotła przy ciśnieniu pn = 4,2 
MPa występuje bezpieczna cyrkulacja. 
Wniosek taki można poprzeć dwoma 
stwierdzeniami:

 � w kotle występuje bardzo duża 
krotność cyrkulacji, czyli bardzo 
mały stopień suchości pary na wy-
locie z rur ekranowych, w konturze 
skrajnym nie przekracza 2%,

 � w konturze skrajnym brak jest od-
gięć rur ekranowych o kącie mniej-
szym od kilkunastu stopni (od po-
ziomu) mogących grozić rozwar-
stwieniem faz mieszaniny paro-
wo-wodnej.

Całkowite bezpieczne obniżenie 
mocy kotła niezależnie od geometrii 
rur skrajnego konturu wymaga jedno-
czesnego obniżenia ciśnienia zgodnie 
z charakterystyką padania (rys. 6). Po-
le pod krzywą zapewnia utrzymanie na 
wejściu do rur ekranowych skrajnego 
konturu prędkości powyżej 0,5 m/s.

 o Rozkład podciśnień spalin 
w instalacji
 Dla bezpiecznej pracy instalacji wy-

starczy utrzymać regulowaną wartość 
podciśnienia w obszarze płyty czołowej 
komory na poziomie 40-50 Pa. Nale-
ży dodać, że zabudowa komory obro-
towej nie zwiększa zapotrzebowania 

Rys. 6. Przebieg maksymalnego ciśnienia 
w walczaku zapewniającego utrzymanie 
na wejściu do rur ekranowych skrajnego 

konturu prędkości powyżej 0,5 m/s
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instalacji kotłowej polegają na oblicze-
niu poszczególnych oporów miejsco-
wych poszczególnych elementów ko-
tła i komory obrotowej oraz ciągów wła-
snych kanałów. Obliczenia oporów tar-
cia przy poprzecznym omywaniu pęcz-
ków rur wykonano przy pomocy kla-
sycznych formuł na współczynnik tar-
cia [30]. Obliczenia rozkładu podciśnień 
spalin w kotle wymagają znajomości 
rozkładu temperatur strumieni spalin 
i ich składu, co oznacza, że oblicze-
nie podciśnień wymaga przeprowa-
dzenia pełnych obliczeń cieplnych ko-
tła [30]. Suma wszystkich spadków ci-
śnień określa zapotrzebowanie ciągu, 
które wynosi dla nominalnej pracy in-
stalacji 898 Pa. Obliczenia pokazują, 
że ciąg własny komory paleniskowej 
utrzymuje bezpieczne podciśnienie w 
komorze obrotowej (-108 Pa), unie-
możliwiające wydostanie sie produk-
tów zgazowania i spalania biomasy z 
instalacji kotłowej. Rozkład podciśnień 
spalin w instalacji kotłowej przedstawio-
ny jest na wykresie (rys. 7). Przeprowa-
dzono również obliczenia umożliwiają-
ce ocenę możliwości powolnego wy-
gaszania instalacji napełnionej bioma-

ciągu instalacji przy optymalnych pa-
rametrach pracy instalacji, przy spa-
laniu 1000 kg/h biomasy o wilgotno-
ści Wr ~ 48% i wartości opałowej Qi

r  
~ 10.000 kJ/kg.

Obliczenia przeprowadzono dla pa-
rametrów pracy instalacji przy spalaniu 
strumienia biomasy b = 0,28 kg/s. Ce-
lem obliczeń jest określenie niebezpie-
czeństwa wydostania się produktów 
zgazowania i spalania biomasy z insta-
lacji podczas normalnej eksploatacji.

Obliczenia rozkładu podciśnień w 
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są, z wykorzystaniem naturalnego cią-
gu kotła po „utracie” wentylatora spa-
lin. Przyjęto, że w pierwszych minutach 
po „utracie” wentylatora spalin, bioma-
sa w instalacji nadal ulega odgazowa-
niu i spalaniu (bb ~ 0,28 kg/s), a tem-
peratura spalin na wyjściu z komory flu-
idalnej wynosi około 1200°C.

Na podstawie szacunkowych obli-
czeń przyjęto, że dostępny ciąg natu-
ralny komina (36 m) wynosi około 150 
Pa, a suma spadku ciśnień określa za-
potrzebowanie ciągu na 92 Pa. 

Przedstawione na rysunku 8 obli-
czenia rozkładu podciśnień spalin w ko-
tle pokazują, że ciąg własny komory pa-
leniskowej utrzymuje bezpieczne pod-
ciśnienie w komorze obrotowej (-108 
Pa) i w komorze fluidalnej (-126 Pa) 
uniemożliwiające wydostanie się pro-
duktów zgazowania i spalania bioma-
sy z instalacji kotłowej.

Spadek temperatury wylotowej 
spalin na wyjściu z fluidalnej komory 
spalania do „bezpiecznej” temperatu-
ry 550°C pokazuje, że powolne schła-

dzanie spalin poprawia ich wentylację. 
W wyniku spadku temperatury z jednej 
strony zmniejsza się korzystny ciąg flu-
idalnej komory paleniskowej, lecz z dru-
giej strony spadają również prędkości 
spalin i w konsekwencji opory przepły-
wu spadają w kwadracie. 

 � Minimum techniczne 
kotła

Minimum techniczne kotła w kla-
sycznym ujęciu problemu rozumiane 
jest jako dopuszczalne ciśnienie w wal-
czaku w zależności od wydajności ko-
tła, przy którym zapewniona jest do-
stateczna cyrkulacja czynnika w rurach 
ekranowych komory paleniskowej kotła.

Podstawą modelu obliczeniowego 
są równania na całkowity spadek ci-
śnienia w każdym z konturów rurowych 
(w każdym z konturów musi być rów-
ny zeru). 9 równań na całkowity spa-
dek ciśnienia uzupełnia równanie cią-
głości dla czynnika – na wejściu i wyj-
ściu z rur wznoszących.
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Awaryjne wygaśnięcie instalacji
bez wentylatora ciągu
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Rys. 8. Rozkład podciśnień w instalacji kotła dla awaryjnego wygaszania kotła przy 
„utracie” wentylatora wyciągowego spalin 

1- temperatura spalin w komorze fluidalnej 1200°C, 

2- temperatura spalin w komorze fluidalnej  550°C

 � Równania pomocnicze 
modelu

Rezultaty obliczeń zależą w dużym 
stopniu od przyjętych formuł na spa-
dek ciśnienia przy przepływie parują-
cego czynnika.

Spadek ciśnienia pochodzi od tar-
cia, zmian ciśnienia statycznego i przy-
spieszenia płynu:

Δp = Δptarcia  +  Δpstat  + Δpprzysp 

Ostatni człon jest bardzo mały  
i zwykle pomijany.

Kluczowe, dla jakości obliczeń cyr-
kulacji jest określenie lokalnego strumie-
nia ciepła do ścian komory. W modelu 
wykorzystuje się do tego celu oblicze-
nia trójwymiarowe. Obliczenia kontu-
rów cyrkulacyjnych kotła z naturalnym 
obiegiem wody wykonano dla wydaj-
ności 4-20 t/h. 

Na podstawie wyników obliczeń 
trójwymiarowych komory palenisko-
wej kotła dla spalania biomasy, opra-
cowano wartości mocy cieplnej w po-
szczególnych charakterystycznych od-
cinkach wzdłuż wysokości komory pa-
leniskowej. Na podstawie projektu ko-
tła przyjęto długości rur w poszcze-
gólnych odcinkach oraz przyjęto dłu-
gość rury opadowej. Określono współ-
czynniki oporów miejscowych rur opa-
dowych oraz wznoszących i wykona-
no standardowe obliczenia cyrkulacji, 
metodą iteracyjną wyznaczono war-
tość prędkości obiegu wody. 

Obliczenia cyrkulacji dla szeregu 
obciążeń wymagały wykonania kilku 
testów 3-D dla określenia wymiany cie-
pła w komorze paleniskowej – dokład-
niej dla uzyskania lokalnych rozkładów 
strumieni ciepła do ścian komory dla 
różnych obciążeń.

Następnie dla zadanego ciśnienia 
czynnika w układzie przy pomocy ob-
liczeń 0-D wyznaczono temperaturę 
wody zasilającej walczak. Przyjmowa-
no tu teoretycznie maksymalną wydaj-
ność biomasy. W praktyce ilość bio-
masy dla niskich obciążeń może de-
terminować konieczność zasilania pa-
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liwem wspomagającym w nieco więk-
szej ilości.

W kolejnym kroku prowadzono ob-
liczenia cyrkulacji. Analizowano rozkład 
szybkości czynnika u wejścia do rur 
wznoszących. Kiedy szybkość czyn-
nika w jednym z konturów zwykle bli-
sko narożnika była mniejsza od 0,5 
m/s, obniżono ciśnienie w układzie, 
powtarzając obliczenia. 

Lokalne opory przepływu powsta-
łe w odgięciach dla okien wlotowych 
i ich częściowa izolacja termiczna nie 
wpływa w widoczny sposób na cyrku-
lację czynnika w całym zakresie ob-
ciążeń kotła.

Na rysunku 6 przedstawiono ob-
liczeniową zależność dopuszczalne-
go ciśnienia w walczaku od wydajno-
ści kotła zapewniającego dostateczną 
cyrkulację czynnika w rurach ekrano-
wych komory paleniskowej.

Całkowicie bezpieczne obniżenie 
mocy kotła niezależnie od geometrii 
rur skrajnego konturu wymaga jedno-
czesnego obniżenia ciśnienia zgodnie 
z charakterystyką podaną na rys 6. Po-
le pod krzywą zapewnia utrzymanie na 
wejściu do rur ekranowych skrajnego 
konturu prędkości powyżej 0,5 m/s.

Teoretycznie istnieje możliwość ob-
niżenia minimum technicznego pracy 
kotła do 10% obciążenia cieplnego 
komory paleniskowej, przy którym za-
chowana zostanie bezpieczna pręd-
kość czynnika chłodzącego na wejściu 
do rur ekranowych skrajnego konturu 
ściany ekranowej. Stwierdzenie to do-
tyczy wyłącznie obiegu wodnego, przy 
odpowiednio obniżonym ciśnieniu w 
walczaku (rys. 6) 10% minimum tech-
niczne kotła wynika jedynie z reżimu 
hydromechanicznego, obiegu czynni-
ka chłodzącego w rurach ekranowych 
konturów ścian komory kotła. Wartość 
ta jest jednak zaniżona w stosunku do 
gwarantowanych parametrów pracy 
urządzeń pomocniczych instalacji, ta-
kich jak: urządzenia układu przygoto-
wania i podawania biomasy, urządze-
nia przygotowania i zasilania instala-
cji w wodę kotłową oraz urządzenia 
układu odprowadzania i oczyszczania 

spalin, układu odprowadzania popiołu 
oraz  aparatury kontrolno-pomiarowej, 
których  dopuszczalny zakres pracy, w 
wykonaniu fabrycznym  rozpoczyna się 
od 20% obciążenia lub od 20% ska-
li pomiarowej. Biorąc pod uwagę po-
wyższe uwarunkowania, gwarantowa-
nym zakresem minimalnej pracy insta-
lacji przy zachowaniu wszelkich wymo-
gów bezpiecznej pracy oraz gwarancji 
dostawców urządzeń pomocniczych i 
aparatury kontrolno-pomiarowej, mini-
mum techniczne instalacji należy przy-
jąć na poziomie 20% obciążenia zna-
mionowego. 

 � Wnioski

1. Energetyczny recykling bioma-
sy pochodzącej z Odnawialnych 
Źródeł Energii (OZE) oraz z odpa-
dów w postaci Formowanych Al-
ternatywnych Paliw Energetycz-
nych (FAPE) w elektrociepłowni 
przy pomocy technologii typu „K” 
zapewnia całkowite i zupełne spa-
lanie bez powstawania odpadów i 
emisji substancji szkodliwych do 
otoczenia.

2. Skojarzony proces produkcji ener-
gii w układzie kogeneracji pozwa-
la uzyskać sprawność termody-
namicznej przemiany chemicznej 
energii biomasy w użytkową ener-
gię elektryczną i cieplną na pozio-
mie 60-62%.

3. Dla bezpiecznej pracy instalacji ze 
względu na ciąg spalinowo-gazo-
wy wystarczającym czynnikiem jest 
utrzymanie regulowanej wartości 
podciśnień w komorze obrotowej 
na poziomie 40-50 Pa.

4. Dopuszczalne jest awaryjne wy-
gaszenie instalacji (szacunkowo 
na czas około 30 min) napełnionej 
biomasą przy wykorzystaniu natu-
ralnego ciągu kotła – przy nagłej 
„utracie” wentylatora spalin. Po-
wolne schładzanie spalin popra-
wia ich wentylację.

5. Najmniejsze podciśnienia spalin 
panują w górnej części fluidalnej 
komory paleniskowej, w związku 

z czym powinny być bacznie ob-
serwowane, a przy pojawieniu się 
nadciśnienia, szczególnej obser-
wacji wymaga poziom emisji CO 
z instalacji – kontrola zupełnego 
spalania. 

6. Podczas pracy kotła z obciążeniem 
nominalnym i ciśnieniu w walczaku 
pn = 4,2 MPa nie występuje w kotle 
zagrożenie przegrzania rur ekrano-
wych kotła spowodowanego spad-
kiem cyrkulacji naturalnej w okre-
ślonym konturze cyrkulacyjnym. 
Najmniej korzystne warunki cyr-
kulacji czynnika występują w skraj-
nym konturze (obejmującym 11 rur) 
ściany bocznej. Wynika to ze sła-
bego ogrzewania rur w tym rejonie.

7. Podczas pracy kotła ze zmiennym 
obciążeniem (120-20%) i stałym ci-
śnieniu w walczaku pn = 4,2 MPa, 
prędkości czynnika na wejściu do 
rur ekranowych skrajnego konturu 
spadają do 0,3 m/s. Jednak bio-
rąc pod uwagę ogólnie bardzo ma-
ły stopień suchości pary w rurach 
ekranowych i brak niekorzystnych 
odgięć rur w tym konturze moż-
na przyjąć, że cyrkulacja w całym 
kotle jest w tych warunkach do-
stateczna.

8. Minimalną prędkość wody w ru-
rach ekranowych parownika po-
wyżej 0,5 m/s przy różnych obcią-
żeniach cieplnych kotła zapewnia 
określone ciśnienie w walczaku, 
które obniża się do wartości około 
3,35 MPa dla 10% obciążenia no-
minalnego.

9. Minimum techniczne pracy insta-
lacji kotłowej, opalanej biomasą o 
wartości opałowej około 10 000 
kJ/kg z uwagi na zapewnienie bez-
piecznej prędkości czynnika grzew-
czego na wejściu do rur ekrano-
wych komory spalania może wyno-
sić około 10% nominalnej wydajno-
ści, lecz z uwagi na dopuszczalne 
minimalne obciążenia urządzeń po-
mocniczych, minimum techniczne 
pracy całej instalacji należy okre-
ślić na poziomie 20% wydajności 
nominalnej. 
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wych” Materiały konferencyjne s 107-120. 
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mgr inż. Ryszard Wasielewski, dr inż. Aleksander Sobolewski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

WPRoWADZANIE STAłyCH PAlIW WTóRNyCH 
Do INSTAlACJI ENERGETyCZNyCH
- propozycja procedury przygotowawczej

Paliwa produkowane z odpadów znajdują coraz 
szersze zastosowanie przemysłowe w krajach Unii 

Europejskiej, w tym także w sektorze energetycznym. 
odzysk energii z odpadów, prowadzony  
w instalacjach energetyki zawodowej, jest wprawdzie 
w warunkach krajowych zagadnieniem nowym, 
jednakże w najbliższej przyszłości jego skala  
i znaczenie będą rosły. 

Wprowadzenie w krajach UE jednolitych zasad 
klasyfikacji stałych paliw wytwarzanych z 

odpadów, określanych nazwą SRF (Solid Recovered 
Fuels), co można przetłumaczyć jako „stałe paliwa 
odzyskane” lub „stałe paliwa wtórne” [1, 2] oraz 
metodyki badawczej dla określania jakości tych 
paliw, winno umocnić ich obecność na rynku 
nośników energii, a także ułatwić międzynarodowy 
obrót tym towarem. 

Należy jednak pamiętać, że w myśl systemu 
klasyfikacji opracowanego przez Europejski 

Komitet Normalizacji (CEN), SRF jest nadal 
traktowane jako odpad i jego aplikacja  
w skali przemysłowej powinna być poprzedzona 
odpowiednią procedurą przygotowawczą. 

Według informacji zawartych 
w podstawowej Specyfikacji 

Technicznej CEN/TS 15359, stałe pa-
liwo wtórne może być wytwarzane wy-
łącznie z odpadów innych niż niebez-
pieczne i stosowane tylko w instala-
cjach spełniających standardy emisyj-
ne, wynikające z Dyrektywy 2000/76/
EC, dotyczącej spalania odpadów 
[3]. Wynika z tego, że współspalanie 
odpadów (SRF) w skali przemysło-
wej możliwe jest wyłącznie w zgodzie  
z przepisami dotyczącymi gospodarki 
odpadami, ze szczególnym uwzględ-
nieniem procesu termicznego prze-
kształcania odpadów i po uzyskaniu 
stosownych zezwoleń (przede wszyst-
kim na prowadzenie działalności w za-
kresie odzysku odpadów w procesie 
R1, a także pozwoleń: na wprowa-
dzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
wodno-prawnego na wprowadzanie 
ścieków do wód lub do ziemi, na wy-
twarzanie odpadów lub pozwolenia 
zintegrowanego). 

Procedura przygotowawcza jest 
niezbędna również dla dostarczenia 
dodatkowej wiedzy dla operatora insta-



138
Te

r
m

ic
zn

e 
pr

ze
k

sz
ta

łc
an

ie
 o

d
pa

d
ó

w
 k

o
m

u
n

al
n

yc
h

dodatek tematyczny nr 1(5)/2010

lacji, gdyż mimo niewątpliwych korzy-
ści ekologicznych płynących z wykorzy-
stania tych paliw w energetyce, stwier-
dzono jednak występowanie niekorzyst-
nych zjawisk korozyjno-erozyjnych. 

Efektem wprowadzenia do kotła 
dodatkowego paliwa, jakim jest SRF, 
jest zmiana składu chemicznego stru-
mienia spalin oraz zmiana parametrów 
wpływających na intensywność kon-
wekcyjnej wymiany ciepła. Zmiana ilo-
ści i właściwości cząstek stałych uno-
szonych przez spaliny, spowodowa-
na współspalaniem, powoduje również 
zmianę emisyjności spalin. Stwierdzo-
no, że nawet przy niewielkich udziałach 
masowych współspalanych paliw typu 
SRF, można odnotować zmianę tem-
peratury mięknienia i topnienia popio-
łu. Powoduje to szybszy przyrost osa-
dów na powierzchniach ogrzewalnych, 
powiększenie ich rozmiarów w stosun-
ku do spalania samego węgla, a tak-
że intensyfikuje procesy korozyjne. W 
konsekwencji oddziaływuje to na ilość 
ciepła przejętego przez poszczegól-
ne powierzchnie. W efekcie następuje 
zmiana rozkładów temperatury spalin i 
czynników ogrzewczych w kotle [4, 5].

Propozycję procedury poprzedzają-
cej decyzję organu samorządowego o 
możliwości podjęcia współspalania SRF 
w warunkach ciągłej eksploatacji insta-
lacji opracowaną w Instytucie Chemicz-
nej Przeróbki Węgla w Zabrzu, przed-
stawiono schematycznie na rysunku 1.

Procedura składa się z czterech na-
stępujących po sobie etapów:

 � etap I - audyt wstępny instalacji,
 � etap II - test bazowy spalania pali-

wa podstawowego, 
 � etap III - krótkoterminowy test 

współspalania SRF,
 � etap IV - długoterminowy test we-

ryfikacyjny współspalania SRF.

Podczas wszystkich etapów nie-
zbędna jest ścisła współpraca pomię-
dzy operatorem instalacji energetycznej 
podejmującej współspalanie, dostaw-
cą SRF (producentem paliwa), nieza-
leżną jednostką kontrolną oraz stosow-
nym organem samorządu.

 o Etap I 
obejmuje przeprowadzenie audytu technologicznego instalacji, który winien 

wstępnie zweryfikować możliwość bezpiecznego współspalania odpadów. W trak-
cie audytu analizowane są w szczególności: warunki procesowe panujące w in-
stalacji podczas spalania paliwa bazowego, charakterystykę SRF przewidzianego 
do współspalania, a także poziom wyposażenia technicznego instalacji niezbęd-
nego dla kontroli przebiegu procesu oraz poziomu emisji. Na podstawie przepro-
wadzonego audytu określona zostaje możliwość dotrzymania technologicznych 
i emisyjnych wymagań dla procesu współspalania konkretnego SRF w konkret-
nym obiekcie. Podczas etapu I operator instalacji winien jednocześnie zbadać 
wiarygodność dostawcy SRF oraz przeanalizować wstępnie ekonomiczną opła-
calność przedsięwzięcia. Pozytywne wyniki audytu stanowią podstawę dla ope-
ratora instalacji do wystąpienia do organu samorządowego o krótkoterminowe 
zezwolenie na działalność w zakresie odzysku odpadów w procesie R1 (prze-
prowadzenie badań współspalania odpadów). 

 o Etap II 
obejmuje przeprowadzenie przez operatora instalacji testu spalania paliwa 

podstawowego (zazwyczaj węgla). Podczas testu w sposób doświadczalny po-
twierdzone zostają możliwości dotrzymania w instalacji warunków niezbędnych 
dla termicznego przekształcania odpadów. Zostaje także wyznaczona charak-
terystyka energetyczno-emisyjna obiektu – w celu porównania procesu spalania 
paliwa bazowego i współspalania odpadów (w tym między innymi badania emi-
sji zorganizowanej oraz ubocznych produktów spalania). Test zakończony jest 
raportem. Na podstawie zebranego materiału operator instalacji podejmuje de-
cyzję o przystąpieniu do testu przemysłowego współspalania SRF. 

 o Etap III 
polega na przeprowadzeniu testu współspalania wytypowanego SRF. Test 

taki winien być przeprowadzony dla reprezentatywnej ilości SRF (zapewniają-
cej zachowanie stabilności procesu współspalania) oraz przewidywanego udzia-
łu masowego odpadów w strumieniu paliwa podawanego do instalacji. Test wi-
nien być przeprowadzony zarówno dla minimalnej, jak i dla nominalnej mocy ko-
tła. Podczas testu kontrolowane są procesowe warunki współspalania, określo-
na jest także charakterystyka emisyjna obiektu. Test powinien potwierdzić eks-
perymentalnie możliwość przeprowadzenia bezpiecznego ekologicznie proce-
su współspalania paliwa bazowego i SRF. Test zakończony jest stosownym ra-
portem, zawierającym między innymi porównanie pracy kotła w układzie paliwa 
bazowego bez oraz z dodatkiem SRF, a także omówienie uzyskanych wyników 
w świetle obowiązujących norm. Pozytywna ocena wyników testu przez opera-
tora instalacji stanowi warunek złożenia wniosku o wydanie czasowego zezwo-
lenia na wykonanie badań współspalania odpadów (przy wykorzystaniu SRF  
w ilości powyżej 50 Mg). 

 o Etap IV 
może rozpocząć się wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia stosownego orga-

nu na wykonanie zaplanowanych badań współspalania odpadów. Test długoter-
minowy (zgodnie z decyzją) nie jest limitowany ilością przerabianych odpadów.  
W praktyce test ten jest normalną eksploatacją obiektu w warunkach ciągłej i usta-
lonej pracy, z tym, że podczas testu prowadzone są zaplanowane badania ener-
getyczno-emisyjne. Badania obejmują ponadto kontrolę właściwości ubocznych 
produktów współspalania, a także ocenę wpływu procesu na eksploatację insta-
lacji (między innymi korozja urządzeń). Po zakończeniu badań (raport) operator 
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Rys. 1. Propozycja procedury dla otrzymania zezwolenia na współspalanie SRF
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instalacji może podjąć decyzję o wystąpieniu do stosownego organu samorządu 
z wnioskiem o zezwolenie na współspalanie odpadów – w tym przypadku SRF. 

 � Wnioski

Przeprowadzenie opisanego powyżej postępowania w sytuacji dotrzymania 
stosownych standardów emisyjnych, a także innych wymagań niezbędnych dla 
prowadzenia procesu odzysku odpadów winno zaowocować pozytywną decy-
zją organu samorządowego i udzieleniem stosownego zezwolenia. Niewątpliwy 
wpływ na decyzję administracyjną będzie wywierała wiarygodność jednostki pro-
wadzącej zaplanowane testy i pomiary. W tym względzie przewaga należeć bę-
dzie do uznanych jednostek dysponujących odpowiednim zapleczem technicz-
nym i analitycznym (laboratoria akredytowane). 

Jednocześnie nadmienić należy, że operator instalacji może na każdym eta-
pie zrezygnować z kontynuacji, bądź zawiesić dalsze prace – zwłaszcza w sy-
tuacji wystąpienia problemów eksploatacyjnych, względnie niedotrzymania sto-
sownych wymogów emisyjnych.

Należy podkreślić, że często najtrudniejszym z warunków do spełnienia dla 
podjęcia współspalania SRF w warunkach ciągłych jest uzyskanie niezbędnej 
akceptacji społecznej.

 � Literatura:
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Jerzy Ziora, Bogdan Pasko, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

OdPAdY 
jako potencjalne źródło energii

W tym roku mija 9 lat od podpisania przez Polskę traktatu akcesyjnego, 
w którym zobowiązaliśmy się do osiągnięcia wynegocjowanych 

standardów środowiskowych, także tych dotyczących gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

Wśród najważniejszych zobowiązań należy wymienić konieczność 
ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych do 

składowania, wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia 
zmieszanych odpadów komunalnych, osiągnięcie wymaganych poziomów 
odzysku i recyklingu innych odpadów stanowiących surowce wtórne. 

Do realizacji tych zadań, zgodnie z Dyrektywą Ramową o odpadach, 
należy posłużyć się zintegrowaną siecią instalacji do odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów.
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W chwili obecnej nie ma chyba już 
żadnych szans, aby Polska zre-

alizowała zobowiązanie w zakresie re-
dukcji składowania odpadów orga-
nicznych, zgodnie z przyjętym kalen-
darzem, zwłaszcza w pierwszym okre-
sie, tj. do końca 2010 r. Realizacja od-
zysku i recyklingu pozostałych odpa-
dów odbywa się zdecydowanie poni-
żej założonych poziomów. 

Pomimo braku wystarczającej ilości 
obiektów służących zagospodarowaniu 
odpadów, stopień wykorzystania unij-
nych środków na infrastrukturę gospo-
darki odpadami komunalnymi jest kata-
strofalnie niski. Plany budowy instalacji 
do termicznego przekształcania odpa-
dów komunalnych w dużych aglomera-
cjach, mające na celu pozyskanie środ-
ków unijnych, spotykają się z ogólnym 
sprzeciwem społeczeństwa, wynikają-
cym głównie z braku wiedzy odnośnie 
proponowanych technologii odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunal-
nych. Dlatego też nie ma akceptacji 
dla powstania nowoczesnej, niezbęd-
nej infrastruktury dla gospodarki odpa-
dami komunalnymi. W efekcie powyż-
szego grozi nam widmo płacenia wy-
sokich kar za brak wykonania przyję-
tych zobowiązań, nie wspominając już  
o międzynarodowej kompromitacji wy-
nikającej z takiego stanu naszej gospo-
darki odpadami komunalnymi.

 � Śląsk

Województwo śląskie jest obsza-
rem, na którym wytwarza się najwięk-
sze ilości odpadów w Polsce. Jeste-
śmy drugim województwem w Polsce 
pod względem masy wytwarzanych od-
padów komunalnych. Z ogólnej ilości 
powstających w województwie odpa-
dów komunalnych, szacowanej na ok. 
1,6 mln ton rocznie około 0,2 mln ton, 
a może i więcej trafia do otaczającego 
nas środowiska w sposób niekontrolo-
wany. Środowiska, które przez dziesię-
ciolecia były narażone na degradację 
ze względu na przemysłowy charakter 
naszego regionu. Bezpośrednią przy-
czyną takiego postępowania z odpada-

mi jest między innymi istniejący system 
gospodarowania tymi odpadami, a ra-
czej jego brak. 

Dlatego też nie powinniśmy bier-
nie przyglądać się takiemu stanu rze-
czy, mając możliwości realnego wpły-
wu na jego zmianę. Wzrastająca ilość 
przypadków dzikiego składowania od-
padów jest wciąż poważnym proble-
mem polskiej gospodarki odpadami, ze 
względu na szkody powstające w śro-
dowisku naturalnym. Na koniec 2008 
r. w Polsce istniało 3 481 dzikich wysy-
pisk, o 23% więcej niż w roku poprzed-
nim. Liczba dzikich składowisk w mia-
stach w 2008 r. wzrosła o 30,1%, a na 
obszarach wiejskich o 20,2% w porów-
naniu do 2007 r.

Dzikie składowiska stały się nie-
stety przykrą wizytówką naszego kra-
ju, których eliminowanie kosztuje nas 
rocznie dziesiątki milionów złotych. Nie-
stety równie powszechny stał się tak-
że zwyczaj spalania odpadów w pale-
niskach domowych, które wykorzysty-
wane w ten sposób są źródłem emisji 
niezwykle szkodliwych zanieczyszczeń.

 � Specyficzne paliwo 
energetyczne

Odpady komunalne można postrze-
gać zarówno jako uciążliwy problem 
środowiskowy, jak i specyficzne paliwo 
energetyczne. Problem środowiskowy 
z nimi związany wynika z niekorzystne-
go i długotrwałego oddziaływania pro-
duktów rozkładu odpadów na wszystkie 
elementy środowiska, a w konsekwen-
cji na nasze zdrowie. Oddziaływanie to 
jest ograniczane poprzez różnorodne i 
kosztowne działania, dla których przyj-
muje się określoną hierarchię, a miano-
wicie: zapobieganie powstawaniu, recy-

kling, odzysk, unieszkodliwianie. Jed-
nym ze sposobów realizacji odzysku 
jest odzysk energetyczny. Projekt roz-
porządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych kwalifikowania 
części energii odzyskanej z termiczne-
go przekształcania odpadów komunal-
nych jako energii z odnawialnego źródła 
energii wskazuje warunki technicznie, 
jakie muszą być spełnione, aby część 
energii odzyskanej z termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych mo-
gła zostać zakwalifikowana jako ener-
gia z odnawialnego źródła energii. Na-
leży mieć nadzieję, że przyjęcie przepi-
sów powyższego rozporządzenia spo-
woduje zasadniczą zmianę w postrze-
ganiu odpadów komunalnych, jako po-
tencjalnego źródła energii. 

 � Energia odnawialna

Specyfika paliwa pochodzącego z 
odpadów komunalnych związana jest 
głównie z dużym, sięgającym nawet 
do 60% mas., udziałem frakcji orga-
nicznej w odpadach. W konsekwen-
cji część energii uzyskanej z odpadów 
może być traktowana jako odnawial-
na, nieobciążona emisją CO2, co skut-
kuje określonymi korzyściami finanso-
wymi. W odróżnieniu od innych paliw, 
odpady przeznaczone do wykorzysta-
nia energetycznego mają zwykle ce-
nę ,,ujemną”, wynikającą z unikniętych 
kosztów ich unieszkodliwiania, np.: na 
składowiskach czy w zakładach me-
chaniczno-biologicznego przetwarza-
nia. W porównaniu do innych paliw od-
nawialnych, np.: biomasy pochodzącej 
z upraw roślin energetycznych, można 
zaryzykować stwierdzenie że odpady 
są paliwem bardziej ,,wartościowym”.

 � Wymagania 
środowiskowe

Aktualnie dostępne są technologie 
oraz urządzenia umożliwiające energe-
tyczne wykorzystanie odpadów komu-
nalnych po wydzieleniu z nich niektó-
rych frakcji, przy spełnieniu wszystkich 
najostrzejszych wymagań środowisko-

Fot. NE
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wych. Ze względu na te wymagania, in-
stalacje energetyczne przeznaczone 
do spalania odpadów można uznać za 
zdecydowanie bardziej przyjazne śro-
dowisku od ciepłowni czy elektrocie-
płowni węglowych, szczególnie śred-
niej czy małej mocy. Urządzenia speł-
niające kryteria najlepszych dostępnych 
technik (BAT), a wyłącznie takie mogą 
być aktualnie instalowane, są jednak 
bardzo drogie, a koszty ich eksploata-
cji również są wysokie. Tak więc rzeczy-
wistą barierą hamującą wdrażanie tych 
technologii nie są problemy wynikają-
ce z braku ich dostępności, ale raczej 
koszty związane ze spełnieniem sta-
wianych im bardzo wysokim wymaga-
niom środowiskowym.

 � Akceptacja społeczna

Drugą, co najmniej równie istotną 
barierą, jest brak zgody ze strony społe-
czeństwa na budowę instalacji termicz-
nego przekształcania odpadów. Głów-
ną przyczyną takiego stanu jest brak 
dostatecznej wiedzy wśród mieszkań-
ców na temat wpływu na środowisko 
i zdrowie ludzi takich instalacji. Przyj-
mując, że jest to postawa bardzo sła-
bo merytorycznie uzasadniona, to jed-
nak zarówno konieczność wypełnie-
nia formalnych procedur, jak i aspekty 
społeczne wymagają bardzo uczciwe-
go i cierpliwego dialogu społecznego. 

Koszty inwestycyjne oraz eksplo-
atacyjne obciążają każdą tonę odpa-
dów kierowanych do instalacji energe-
tycznej. Z drugiej strony, sprzedaż wy-
tworzonej energii elektrycznej i ciepła, 
wraz z dodatkowymi ,,bonusami” (zie-
lone certyfikaty, brak obciążenia emisją 
CO2), generują przychody, które sumują 
się z korzyściami wynikającymi z unik-
nięcia kosztów związanych z unieszko-
dliwianiem odpadów lub z ich znaczne-
go obniżenia (w tym także tzw. ,,opła-
ty marszałkowskiej”). W konsekwen-
cji strona ekonomiczna przedsięwzię-
cia wymaga rozważenia co najmniej 
dwóch warunków, których spełnienie 
będzie miało decydujący wpływ na ren-
towność przedsięwzięcia:

 � zapewnienia założonego i stabilne-
go strumienia odpadów kierowa-
nych do instalacji,

 � zapewnienia zbytu wytworzonej 
energii elektrycznej, a w szczegól-
ności energii cieplnej.
Pierwszy z wymienionych warun-

ków zostanie spełniony wtedy, gdy in-
stalacja termicznego przekształcania 
odpadów będzie stanowiła element 
kompleksowego systemu gospodar-
ki odpadami, obejmującego określony 
obszar/region. Oczywiście, oprócz po-
wyższego, muszą być także zapewnio-
ne stabilne narzędzia prawne umożli-
wiające jednoznaczne i odpowiedzial-
ne sterowanie tym strumieniem. 

 � Ciepło

Możliwość zbytu wytworzonej ener-
gii elektrycznej w obecnym systemie 
prawnym jest w pełni zapewniona. Jed-
nak w przypadku rozważanych instala-
cji dominującym produktem jest ciepło, 
które w okresie grzewczym musi kon-
kurować z ciepłem wytworzonym z in-
nych paliw, a którego zbyt poza sezo-
nem grzewczym jest póki co znacznie 
ograniczony. Tak więc instalacja musi 
współpracować z lokalnym systemem 
ciepłowniczym, należy również tworzyć 
warunki dla rozwoju rynku dla ciepłej 
wody użytkowej lub/i chłodu w okre-
sie poza sezonem grzewczym.

 � Podsumowanie

W podsumowaniu należy stwier-
dzić, że:

 � konurbacja górnośląska jest jed-
nym z najbardziej odpowiednich w 
Polsce obszarów dla budowy in-

stalacji termicznego wykorzystania 
odpadów,

 � odpady komunalne winny być po-
strzegane jako istotne lokalne pa-
liwo, 

 � instalacje przeznaczone do ter-
micznego przekształcania odpa-
dów muszą spełnić najwyższe wy-
magania środowiskowe, ale koszt 
spełnienia tych wymagań jest bar-
dzo wysoki,

 � korzystne parametry ekonomicz-
ne przedsięwzięcia może zapewnić 
jedynie pełne zagospodarowanie 
energii, szczególnie energii ciepl-
nej w okresie letnim,

 � opór społeczeństwa przed spala-
niem odpadów wynika głównie z 
niskiego stanu wiedzy. Konieczna 
jest zatem ciągła jego edukacja.
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uregulowań wspólnotowych na gruncie 
polskim ma postępować według nastę-
pującej hierarchii działania: zapobiega-
nie wytwarzaniu odpadów, przygotowa-
nie odpadów do powtórnego użycia i 
recyklingu, wdrożenie innych metod od-
zysku surowców i energii oraz uniesz-
kodliwianie. Analizując realizację zobo-
wiązań akcesyjnych i wymagań usta-
wowych w zakresie gospodarki odpa-
dami, możemy stwierdzić, że jako kraj 
wspólnotowy mamy opóźnienie w re-
alizacji obowiązku ograniczenia ilości 
składowanych odpadów biodegrado-
walnych. W tej chwili jest to podsta-
wowe wyzwanie dla krajowych syste-
mów gospodarki odpadami komunalny-
mi, projektowanymi w dużych polskich 
miastach lub regionach kraju.

Czy da się osiągnąć wymagane 
prawnie w Polsce poziomy redukcji 
masy odpadów ulegających biode-
gradacji, które będą obowiązywały 
w bieżącej dekadzie? Musimy prze-
cież zmniejszyć ilość składowanych 
odpadów biodegradowalnych  do 
75% do końca 2010 r., o połowę do 
roku 2013 oraz  do 35% do 2020 r. 
Zdążymy?

Bez nowoczesnych i sprawnie 
funkcjonujących zakładów termiczne-
go przekształcania odpadów nie będzie 
to możliwe. Proszę zauważyć, że zgod-
nie z aktualnym stanem prawa, obok 
redukcji ilości odpadów biodegrado-
walnych powinniśmy jednocześnie do 
2014 roku zmniejszyć masę składo-
wanych odpadów do 85% odpadów 

wytworzonych oraz zredukować licz-
bę składowisk odpadów komunalnych 
do maksymalnie 200. Co więcej – po-
cząwszy od 2013 roku nie będziemy 
mogli składować odpadów komunal-
nych o wartości opałowej wyższej niż 
6 MJ/kg. A dodatkowo w skali całego 
kraju do 2020 r. musimy zwiększyć do 
50% poziom odzysku i recyklingu su-
rowców wtórnych takich jak szkło, pla-
stik, papier i metale.

Jak wyglądają zatem realia?
Krajowy Plan Gospodarki Odpada-

mi przewiduje podział systemowy na 
Zakłady Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych (spalarnie) – 
dla aglomeracji powyżej 300 tys. miesz-
kańców oraz Zakłady Zagospodarowa-
nia Odpadów - w gminach, związkach 
gmin powyżej 150 tys. mieszkańców. 
W tych zakładach miałyby funkcjono-
wać sortownie, kompostownie odpa-
dów zielonych, instalacje służące do 
mechaniczo-biologicznego lub termicz-
nego przetwarzania i jako ostatnie ogni-
wo - składowiska. 

Zmiany w gospodarce odpadami 
przewiduje także Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko. Zapisano 
w nim priorytetowe inwestycje zwią-
zane z ochroną środowiska w Polsce 
na lata 2007-2013. Ustalono listę indy-
katywną z 12 projektami spalarniowy-
mi, które mają w konsekwencji usuwać 
około 2,5 mln ton odpadów komunal-
nych ze zbieranych 10,5 mln ton rocz-
nie. Do najważniejszych atutów tych in-
westycji należą:

zielona energia 
– czas zdecydowanych działań

F
ot

. F
ot

ot
ek

a 
V

U
D

Ś

Rozmowa z Wojciechem Smołką, członkiem Zarządu Veolia Usługi dla Środowiska S.A., 
ekspertem ds. odzysku i przetwarzania odpadów

Podpisując Protokół z Kioto i 
przystępując do Unii Europejskiej, 
Polska zobowiązała się do prze-
strzegania regulacji wspólnotowych, 
które zakładają minimalizację wy-
twarzania odpadów przy jednocze-
snej maksymalizacji ich odzysku. 
Jaki jest stan realizacji przyjętych 
zobowiązań?

Rzeczywiście, w Protokole z Kio-
to Polska zobowiązała się do reduk-
cji o 6% emisji gazów cieplarnianych  
(m.in. dwutlenku węgla - CO2 i meta-
nu - CH4) w  stosunku  do roku bazo-
wego 1988. I najprawdopodobniej nie 
będziemy mieć z tym problemu, ponie-
waż dzięki unowocześnieniu gospodar-
ki w latach 90. emisja szkodliwych ga-
zów w latach 1988–2001 zmniejszyła 
się o 33%. W zakresie gospodarki od-
padami zobowiązania dotyczą wpro-
wadzania i promocji technologii bazu-
jących na odnawialnych źródłach ener-
gii oraz zmniejszania emisji metanu ze 
składowisk odpadów. 

Polska ma natomiast problemy z re-
alizacją prawa unijnego. Wprowadzanie 
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 � możliwość eliminacji ok. ¼ masy 
odpadów biodegradowalnych ze 
składowania,

 � precyzyjnie określony prawem, kon-
trolowany proces odzysku energii z 
głębokim oczyszczaniem spalin,

 � zaliczenie ponad 40% uzyskanej 
energii jako energii z odnawialne-
go źródła,

 � redukcja objętości odpadów o 90% 
i masy o 60%,

 � odzysk ciepła jako dodatkowa 
wartość – tu ważna jest lokalizacja 
spalarni blisko sieci ciepłowniczej.

Jednak spalarnie posiadają nie 
tylko atuty...

Rzeczywiście, zanim zaczną nam 
służyć wymagają bardzo wysokich na-
kładów inwestycyjnych. Dlatego w ra-
mach POIiŚ zostały wydzielone po-
ważne środki na dofinansowanie in-
westycji w instalacje waste-to-energy. 
Pozwalają one na finansowe dopięcie 
projektów inwestycyjnych, a w konse-
kwencji na obniżenie ceny „na bramie” 
spalarni i opłat za odbiór odpadów od 
mieszkańców.  

Największym jednak problemem są 
poważne opóźnienia w realizacji więk-
szości tych projektów. Wynikają one 
głównie z wymagającej procedury uzy-
skiwania decyzji środowiskowych jako 
warunku uzyskania pozwolenia na bu-
dowę. Elementami wpływającymi na 
opóźnienia w uzyskaniu decyzji środo-
wiskowych są często raporty oddziały-
wania na środowisko niewyczerpujące 
wszystkich możliwych opcji postępowa-
nia. Przeszkodę stanowi również niewy-
starczająca edukacja społeczna. Mini-
sterstwo Rozwoju Regionalnego ustaliło 
ostateczny termin składania wniosków 
o dofinansowanie projektów ZTPOK w 
bieżącej perspektywie finansowania na 
datę 30 czerwca 2010. Istnieją uzasad-
nione obawy, że znaczna część samo-
rządów, których projekty znajdują się na 
liście, nie zdąży. W konsekwencji Pol-
ska może nie wypełnić podjętych zobo-
wiązań. Tym ważniejsze staje się przy-
spieszenie prac wdrożeniowych. Klu-
czową rolę może tu odgrywać współ-

praca z tak doświadczonym partne-
rem jak Veolia Usługi dla Środowiska. 

Jakie są międzynarodowe do-
świadczenia Veolii Environmental 
Services (VES) w zakresie termicz-
nego wykorzystania odpadów?

Fakty mówią za siebie.  Veolia eks-
ploatuje na całym świecie 100 spalar-
ni. Przekształca w nich termicznie 12,8 
mln ton odpadów, z czego 1,1 mln ton 
odpadów niebezpiecznych, wytwarza 
2,5 mln MWh energii cieplnej i 4,2 MWh 
energii elektrycznej. VES jest prefero-
wanym partnerem samorządów na ca-
łym świecie: 

 � rozumie i odpowiada na potrzeby 
lokalnych społeczności,

 � deklaruje i realizuje długotermino-
wą współpracę,

 � wyróżnia się dogłębną znajomością 
mechanizmów różnych systemów 
gospodarki odpadami oraz ogrom-
nym doświadczeniem eksploatacyj-
nym ZTPOK,

 � posiada zaplecze finansowe, tech-
niczne i technologiczne oraz do-
świadczenie w realizacji poszcze-
gólnych faz projektu –  także komu-
nikacji ze społeczeństwem.

A jakie są Państwa doświadcze-
nia na polskim rynku?

Grupa Veolia Usługi dla Środowi-
ska jest w Polsce jednym z czołowych 
dostawców usług z zakresu gospodar-
ki odpadami i ochrony środowiska. Hol-
ding tworzy 7 spółek i 4 oddziały, wy-
stępujące razem w 21 lokalizacjach na 
terenie całej Polski. Jesteśmy tu obec-
ni od 1994 roku. Współpracujemy z sa-
morządami i z przemysłem. Dostarcza-
my rozwiązań „na miarę”, dostosowa-

nych do indywidualnych potrzeb na-
szych klientów. Jest to już tradycją ca-
łej międzynarodowej grupy, która dzia-
ła od ponad 150 lat!

Zakłady 
Termicznego 
Przekształcania 
Odpadów 
Komunalnych, 
potocznie 
nazywane 
spalarniami 
odpadów, to 
dziś w Polsce 
najważniejsze 
inwestycje w 
sektorze ochrony 
środowiska 
naturalnego 
i gospodarki 
odpadami

Na rynku polskim, w ramach grupy 
Veolia Environmental Services, działa 
również spółka SARPI Dąbrowa Górni-
cza, zarządzająca najnowocześniejszą 
i największą w Polsce spalarnią odpa-
dów niebezpiecznych oraz innych niż 
niebezpieczne.

Jako Veolia Usługi dla Środowiska 
mamy plany uczestniczenia w kilku pro-
jektach ZTPOK. Jesteśmy  przygoto-
wani do zaoferowania samorządom 
współpracy w ramach realizacji wspól-
nych inwestycji. o

 Rozmawiała: Dorota Kubek
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Niestety, podjęte do tej pory kro-
ki przez podmioty odpowiedzial-

ne za gospodarkę odpadami, przypo-
minają jedynie ucieczkę od tych pro-
blemów, a nie próbę ich rozwiąza-
nia. Gminy wyznaczają kolejne okre-
sy przejściowe i przeciągają o kolejne 
miesiące żywot składowisk. Jeżeli ten 
proces będzie trwał dłużej, to UE mo-
że przestać przymykać oko na nasz 
kraj. 

Obecnie ponad 96% odpadów jest 
u nas składowanych na składowiskach. 
Ta liczba nie zmniejszyła się od 10 lat! 
Również tutaj UE nałożyła kolejny obo-
wiązek. Do 2020 r. odsetek składowa-
nych odpadów musi się zmniejszyć o 
65%. W przeciwnym razie Polska mo-
że płacić nawet 260 tys. euro za każ-
dy dzień zwłoki. 

Do tego wszystkiego dochodzi pro-
blem z emisją dwutlenku węgla, za któ-

ry już niedługo przedsiębiorcy będą mu-
sieli słono zapłacić. Dojście do odpo-
wiedniego poziomu zielonej energii mu-
si oznaczać ogromne inwestycje w od-
nawialne źródła energii. Czas jednak 
goni i Polska powinna jak najszybciej 
podjąć decyzję, w jaki sposób rozwią-
zać te wszystkie kwestie. Najlepiej jed-
nocześnie, zarówno jeżeli chodzi o od-
pady i ich utylizację, jak i odnawialne 
źródła energii.

Daniel Bandachowicz, prezes zarządu EnergoPlasma S.A. 

Czy ENERgIA Z OdPAdóW 
może być ZIELONĄ ENERgIĄ? 

Grożą nam surowe kary za przepełnione składowiska - coraz częściej 
ostrzegają nas media. I mają rację, gdyż, pomimo nakazów Unii 

Europejskiej, nie zamknięto wysypisk niespełniających wyznaczonych przez 
nią norm. Ich liczbę szacuje się na ponad 1000. Szansą na uniknięcie sankcji 
finansowych dla Polski może być tylko odpowiednie prawodawstwo oraz 
nowoczesne technologie. Najnowsze metody utylizacji odpadów pozwalają 
dodatkowo wytworzyć z odpadów energię, dając odpowiedź na kolejny palący 
dla naszego kraju problem.
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W takim wypadku należy zacząć od 
skodyfikowania prawa, co ułatwi budo-
wanie spójnego sytemu gospodarki od-
padami przez inwestorów. Obecnie to-
czy się burzliwa dyskusja, kto ma za-
rządzać odpadami – prywatni przed-
siębiorcy, czy gminy? Druga kwestia 
to wybór metody rozwiązującej kwestie 
odpadów, bez szkody dla środowiska. 
Najlepszym sposobem byłoby oczywi-
ście stuprocentowe segregowanie od-
padów i odzysk zawartych w nich ma-
teriałów. Jednak praktycznie jest to nie-
możliwe. Okazuje się, że nawet najle-
piej posegregowane odpady pozosta-
wiają 30% odpadów, których nie da się 
już poddać recyklingowi. 

Nie możemy również zapomnieć o 
pierwiastku ludzkim, czyli o złych nawy-
kach większości społeczeństwa. Licz-
ba osób, które segregują odpady jest 
znikoma. Większość z tych, którzy te-
go nie robią, za główny powód podaje 
brak przystosowanej infrastruktury do 
odpowiedniej segregacji. Ciężko się z 
tym nie zgodzić, widząc codziennie, jak 
w gąszczu wielkich pojemników scho-
wany jest jeden mały, z napisem recy-
kling, do którego i tak trafiają wszystkie 
odpady. Do zmiany nastawienia społe-
czeństwa potrzeba zmiany pokolenio-
wej. Niewiele krócej potrwa zmiana ca-
łej infrastruktury i wybudowanie spraw-
nego systemu gospodarki odpadami. 

Alternatywą, nad którą pracuje rząd, 
pozwalającą przyśpieszyć ten proces 
jest budowa zakładów do termiczne-
go przekształcania odpadów. Obecnie 
ma powstać 12 spalarni na terenie ca-
łej Polski. Wzbudzają one jednak skraj-
ne emocje – najczęściej negatywne, z 
uwagi na swoje oddziaływanie na śro-
dowisko. Jeszcze innym rozwiązaniem 
jest budowa instalacji do termicznego 
przekształcania odpadów przy pomo-
cy metody plazmowej. 

 � Technologia plazmowa 

Technologia plazmowa jest całko-
wicie bezpieczna dla środowiska natu-
ralnego. W trakcie utylizacji i unieszko-
dliwiania odpadów substancje, na któ-

re oddziałują działki plazmowe, zosta-
ją rozbite na atomy. Tym samym odzy-
skuje się ponad 99% wsadu, co ozna-
cza niemal całkowity recykling śmie-
ci. W trakcie procesu do atmosfery nie 
wydostają się diosksyny i furany oraz 
dwutlenek węgla. Dodatkowo w proce-
sie tym uzyskuje się specjalny gaz syn-
tezowy, z którego można wyproduko-
wać energię elektryczną. 

 � Kwalifikowanie energii

Problemów dostarcza jednak py-
tanie jak zakwalifikować energię uzy-
skiwaną z termicznego przekształca-
nia odpadów? Odpowiedź może nie-
długo napłynąć z Ministerstwa Gospo-
darki. W trakcie targów POLEKO 2009  
w Poznaniu przedstawiciel Minister-
stwa z Departamentu Energetyki, Iwona 
Gawłowska zaprezentowała „Główne 
założenia Polityki Energetycznej Pań-
stwa do 2030 roku”. 

Zakładają one, że w kolejnych la-
tach nastąpi większa dywersyfikacja 
w pozyskiwaniu energii, ze szczegól-
nym naciskiem na źródła odnawiane. 

Najciekawszy wydaje się jednak 
„Program Działań wykonawczych na 
lata 2009-2012 w kontekście rozwoju 
energetyki odnawialnej - Działanie 4.9”. 

Dotyczy on wparcia rozwoju technologii 
oraz budowy instalacji do pozyskiwa-
nia energii odnawialnej z odpadów za-
wierających materiały biodegradowal-
ne (odpady komunalne). Autor projek-
tu, Ministerstwo Gospodarki, jako spo-
sób realizacji rekomenduje wydanie roz-
porządzenia w sprawie szczegółowych 
warunków kwalifikowania energii odzy-
skanej z termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych jako OZE. Roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych kwalifikowania 
części energii odzyskanej z termiczne-
go przekształcania odpadów komunal-
nych jako energii z odnawialnego źró-
dła energii  z dnia 22 maja 2009,  ma 
wejść w życie w tym roku. Prawdopo-
dobnie nastąpi to na początku marca. 
Według informacji jakie podaje Minister-
stwo Środowiska, dokument jest obec-
nie w trakcie uzgodnień technicznych 
w Komisji Europejskiej. 

Jak wynika z punktu 4.1. rozpo-
rządzenia „Wartość ryczałtową udzia-
łu energii chemicznej frakcji biodegra-
dowalnych w energii chemicznej całej 
masy zmieszanych odpadów komu-
nalnych kierowanych do termicznego 
przekształcania, ustala się na poziomie 
42% całości energii odzyskanej w wy-
niku termicznego przekształcenia tych 
odpadów”. Oznacza to, że już w 2010 
r. metoda termicznej utylizacji odpa-
dów, którą jest również plazma, trak-
towana będzie po części jako OZE i w 
przyszłości może w znacznej mierze 
przyczynić się do osiągnięcia poziomu 
15% udziału OZE w całkowitej  produk-
cji energii do 2020 r.

 � Wnioski

Polska potrzebuje nowych rozwią-
zań zarówno pod względem prawnym, 
jak i technologicznym. Niezbędna jest 
również edukacja ekologiczna. Jeśli bę-
dziemy tylko biernie czekać, próbując 
odraczać kolejne terminy wyznaczane 
przez UE, to w końcu przyjdzie nam za 
to słono zapłacić . Ucierpi na tym i śro-
dowisko i budżet, a więc portfele nas 
wszystkich.oFot. www.freedigitalphotos.net/FrancescoMarino
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Agnieszka Wypych, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Metoda określania udziałów frakcji 
biochemicznych i kopalnych nośników 
energii oraz emisji Co2 
podczas eksploatacji instalacji spalania odpadów

Niniejszy artykuł należy traktować jako głos w toczącej się obecnie 
dyskusji dotyczącej rozliczania udziału energii chemicznej frakcji 

biodegradowalnych w energii chemicznej całej masy zmieszanych odpadów 
komunalnych kierowanych do termicznego przekształcania. Przedstawiono 
w nim propozycję rozliczenia tego udziału dzięki zastosowaniu tzw. metody 
bilansowej.

W Polsce planowane jest wybudowanie co najmniej dziesięciu spalarni 
odpadów, dlatego potencjalni operatorzy tych obiektów powinni już teraz 

zastanowić się, jak określić energię chemiczną zawartą we frakcji biogennej 
zmieszanych odpadów oraz ilość emitowanego Co2 podczas spalania tej 
frakcji.
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W ubiegłym roku powstał kolejny 
już projekt Rozporządzenia Mi-

nistra Środowiska w sprawie szczegó-
łowych warunków technicznych kwa-
lifikowania części energii odzyskanej z 
termicznego przekształcania odpadów 
komunalnych. O ile można zgodzić się 
z wymienionymi w projekcie tego roz-
porządzenia rodzajami frakcji odpa-
dów kwalifikowanych jako biomasa, 
to dyskusyjny jest sposób rozliczania 
udziału energii chemicznej frakcji bio-
degradowalnych w energii chemicznej 
całej masy zmieszanych odpadów ko-
munalnych kierowanych do termiczne-
go przekształcania.

Według projektu rozporządzenia 
wartość tę określać się będzie jako war-
tość ryczałtową na poziomie 42% ca-
łości energii odzyskanej w wyniku ter-
micznego przekształcania odpadów, a 
dla udokumentowania tej wartości bę-
dzie się przeprowadzać raz na 3 lata 
badania odpadów (badanie trwa rok i 
polega na pobraniu w miesiącu mini-
mum czterech próbek o masie mini-
mum 100 kg). Niedogodnością meto-
dy „ryczałtowej” jest założona „z gó-
ry” wartość 42% energii chemicznej z 
frakcji biodegradowalnych. Jeśli spa-
larnia osiągnie większą wartość, pono-
si ewidentną stratę z tytułu utraty po-
tencjalnie należnego przychodu. Jest 
to sprzeczne z prawem nakładającym 
na kraje Unii Europejskiej wymóg, aby 

udział ten był jak największy. Dlatego 
należy sobie zadać pytanie, czy moż-
na te wielkości określić precyzyjniej. 

Dodatkowo, aby dokonać obliczeń 
emisji CO2, ważne jest uzyskanie od-
powiedzi na pytania:

 � jaka jest ilość węgla pochodzącego 
z frakcji kopalnej i biomasy w zmie-
szanych odpadach?

 � ile energii produkowanej jest z frak-
cji kopalnej i biomasy?

 � jaka jest wielkość biogennej i ko-
palnej emisji CO2?

 � jaka jest dokładność obliczeń?

 � Metoda bilansowa  
– co nam daje?

Wynalazcami metody bilansowej 
są Helmut Rechberger, Johann Fel-
lner oraz Olivier Cencic, których pa-
tent opublikowany został w Dzienni-
ku Europejskiego Urzędu Patentowe-
go z dnia 25.10.2006 r. (Dziennik nr 
2006/43). Zgłaszający projekt Vien-
na University of Technology testował 
metodę przez siedem miesięcy (lipiec 
2007 – styczeń 2008 r.). Metoda ta zo-
stała wdrożona m.in. w trzech spalar-
niach odpadów w Austrii o łącznej wy-
dajności 700 000 t/rok. 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze 
Energetyki „Energopomiar” Sp. z o.o. 
dysponują licencją i programem obli-
czeniowym.

Zaletą metody bilansowej jest 
możliwość dokładnego obliczenia ilo-
ści energii produkowanej z biomasy 
podczas spalania zmieszanych odpa-
dów przy mniejszych nakładach pracy 
i mniejszych kosztach, czyli unikając 
sortowania odpadów w spalarni oraz 
częstych analiz chemicznych odpadów. 
Poza tym z uwagi na zmienne parame-
try fizyko-chemiczne odpadów, wyni-
ki mogą być określane dla dowolnego 
czasookresu (wyniki tygodniowe, mie-
sięczne, kwartalne, roczne).

 � Metodyka obliczeń  
i oprogramowanie

Metodyka zastosowana w obli-
czeniach opiera się na ułożeniu pię-
ciu bilansów masowych (masy odpa-
dów, popiołu, węgla pierwiastkowe-
go, tlenu, różnicy pomiędzy powsta-
łym CO2, a zużytym O2) i jednego bi-
lansu energii, zestrajanych następnie 
z danymi eksploatacyjnymi ze spa-
larni odpadów oraz obliczeniu za po-
mocą metody Monte Carlo i rachun-
ku wyrównawczego wartości opałowej  
i zawartości węgla pierwiastkowego 
odpadów (z podziałem na frakcje: bio-
genną i kopalną). Pomijając tok obli-
czeń, należy zaznaczyć, że symulacja 
Monte Carlo została ujęta w przewod-
niku opracowanym przez Wspólny Ko-
mitet ds. Przewodników Metrologicz-
nych (JCGM) pod kierownictwem dy-
rektora Międzynarodowego Biura Miar, 
jako „nowe podejście w dziedzinie wy-
rażania niepewności pomiaru”, a zara-
zem jako „walidująca dla innych metod 
obliczeniowych niepewności pomiaru”.

Oprogramowanie służące do obli-
czania m.in. wartości opałowej dla frak-
cji biogennej i kopalnej zawartej w od-
padach złożone jest z dwóch modułów: 
A i B. Moduł A jest zainstalowany przy 
spalarni odpadów, natomiast moduł B 
usytuowany jest w Energopomiarze, 
co pozwoli uzyskać obiektywne wyniki 
końcowe. Koncepcja budowy oprogra-
mowania została przedstawiona na ry-
sunku 1. Zadania poszczególnych mo-
dułów są następujące:Rys. 1. Koncepcja budowy oprogramowania
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 o moduł A:
 � możliwość sprawdzenia danych 

eksploatacyjnych zmierzonych 
podczas spalania oraz  ewentual-
nych błędów zaistniałych podczas 
pomiaru lub zapisu pomiaru, 

 � obliczanie aktualnych wartości 
udziału energii wytwarzanej z bio-
masy zawartej w spalonych odpa-
dach,

 � obliczanie aktualnych wartości wę-
gla pierwiastkowego zawartego w 
spalonych odpadach.

 o moduł B:
 � uśrednienie danych eksploatacyj-

nych (średnie tygodniowe, mie-
sięczne, kwartalne, roczne),

 � obliczenie średnich wartości udzia-
łu energii wytwarzanej z biomasy 
zawartej w spalonych odpadach 
(średnie jw.),

 � obliczenie średnich wartości emisji 
CO2 z instalacji (średnie jw.),

 � generowanie oraz przedstawienie 
wyników (tabele, wykresy).

Na podstawie wprowadzonych do 
programu danych eksploatacyjnych ze 
spalarni odpadów może zostać obli-
czony udział energii chemicznej frakcji 
biogennej w energii chemicznej całej 
masy spalonych odpadów. Wyniki po-
dane są również jako wartość średnia 
i odchylenie standardowe. Dane eks-
ploatacyjne ze spalarni wymagane do 
obliczeń wraz z dokładnością ich po-
miaru są następujące:

 � masa spalanych odpadów [t],
 � masa spalanych osadów ścieko-

wych [t],
 � masa lub objętość paliwa dodatko-

wego (np. olej opałowy, gaz ziem-
ny) [t, Nm3],

 � masa stałych pozostałości po spa-
laniu (np. popiół denny, popiół lot-
ny, odpady metalowe) [t],

 � objętość spalin mokrych [Nm3],
 � zawartość O2 w spalinach wilgot-

nych [vol-%],
 � zawartość CO2 w spalinach wilgot-

nych [vol-%],
 � produkcja pary w kotle [t],
 � ciśnienie pary w kotle [bar],
 � temperatura pary w kotle [°C],
 � temperatura wody zasilającej ko-

cioł [°C],
 � sprawność energetyczna kotła [-],
 � informacje na temat efektywności 

energetycznej:
 – dane na temat temperatury i ob-
jętości powietrza podawanego 
do spalania,
 – temperatura spalin na wyjściu z 
kotła, 
 – informacje o stratach w kotle,

 � w przypadku spalania w powie-
trzu wzbogaconym tlenem: ob-
jętość powietrza i zawartość O

2 
w powietrzu.

Proces termicznego przekształca-
nia odpadów wymaga pomiarów cią-
głych (w myśl Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 22 grudnia 2003 r. 
w sprawie wymagań dotyczących pro-

wadzenia procesu termicznego prze-
kształcania odpadów), dlatego dostar-
czenie powyższych danych nie powin-
no stanowić problemu dla operatorów 
spalarni odpadów.

Na rysunku 2 przedstawiono wyni-
ki uzyskane dla spalarni w Austrii, opra-
cowane przez wynalazców metody. Po-
mimo znaczącej zawartości węgla w 
materiałach kopalnych, należy zwró-
cić uwagę na wskaźnik energii che-
micznej frakcji biodegradowalnej, któ-
ry w przedstawionym przypadku do-
chodzi do 53%.

 � Wnioski

Wprowadzenie przepisów dotyczą-
cych ewidencjonowania ilości energii 
wytworzonej z biomasy znajdującej się 
w odpadach, pozwoli operatorom spa-
larni produkować energię odnawialną. 
Określenie „z góry” ilości tej energii nie 
jest jednak korzystne. 

Ewidencjonowanie energii powsta-
łej z frakcji biogennej złożonych odpa-
dów może być przeprowadzone me-
todą bilansową, której zaletą są cią-
głe pomiary parametrów pracy kotła, 
dostarczające danych do dokładnych 
obliczeń dla dowolnie założonych ram 
czasowych.
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Certy kacja systemów zarządzania
certy kacja w ponad 30 branżach przemysłu i usług

110 własnych auditorów na terenie całej Polski

możliwość jednoczesnego uzyskania uprawnień UDT do napraw
i modernizacji urządzeń technicznych
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Certy kacja wyrobów
certy kacja  wyrobów na zgodność z dokumentami określonymi
przez klienta

certy kacja wyrobów UDT-CERT ceniona w szczególności w branży: 
energetycznej, paliwowej, maszynowej, elektrotechnicznej i chemicznej

możliwość znakowania wyrobów znakiem
„UDT-CERT - wyrób certy kowany”
doskonale wyposażone laboratorium badawcze

Badania i ekspertyzy techniczne
szeroki zakres badań

730 rzeczoznawców na terenie całej Polski

laboratorium CLDT
wery kacja maszyn pod względem zgodności z minimalnymi
wymaganiami bezpieczeństwa zawartymi w dyrektywie 89/655/EWG
świadectwa energetyczne budynków
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Przetwarzanie termiczne
Bezpieczeƒstwo i ekologia

Gospodarka recyklingowa

REMONDIS Êwiadczy us∏ugi dla ponad 20 mln mieszkaƒców w 25 krajach Êwiata. 
Dysponuje siecià 500 w∏asnych instalacji, zatrudnia 18.500 pracowników. Rocznie 
REMONDIS zbiera, przetwarza i sprzedaje ponad 25 milionów ton surowców. W Polsce 
przedsi´biorstwo dzia∏a ju˝ od 17 lat i obecnie posiada oddzia∏y w 34 miastach na terenie 
ca∏ego kraju. REMONDIS  Êwiadczy kompleksowe us∏ugi w zakresie zbiórki, transportu i 
przetwarzania wszelkiego rodzaju odpadów oraz gospodarki wodno-Êciekowej.

Przysz∏oÊç gospodarki recyklingowej to inwestycje tak˝e w nowoczesne instalacje 
termicznego przetwarzania odpadów. REMONDIS dysponuje w tym zakresie 
wieloletnim, mi´dzynarodowym doÊwiadczeniem oraz stosownym zapleczem 
kapita∏owym. Przedsi´biorstwo posiada kilkanaÊcie instalacji do termicznego 
przekszta∏cania odpadów, w tym spalarnie odpadów niebezpiecznych oraz elektrownie 
na biomas´ i paliwa alternatywne. W oparciu o ró˝ne modele w∏asnoÊci i zarzàdzania 
REMONDIS wspó∏pracuje w tym zakresie z miastami, zwiàzkami mi´dzygminnymi oraz 
podmiotami prywatnymi.  

REMONDIS Sp. z o.o., Centrala Grupy - Zarzàd, ul. Zawodzie 16, PL 02-981 Warszawa
tel.: + 48 (0) 22 / 858 75 67, + 48 (0) 22 / 642 01 23, fax: + 48 (0) 22 / 858 75 49
e-mail: warszawa@remondis.pl, www.remondis.pl

Energia, woda, surowce 
i us∏ugi. Teraz i w przysz∏oÊci.


