
„Widzę niezliczone sposoby poruszania świata”
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Sposób patrzenia w przyszłość

ABU DABI  ALGIER  BARCELONA  BILBAO  BUENOS AIRES  BUSAN   LIZBONA  MADRYT  MEKSYK  OKAYAMA  SAO PAULO  SAN FRANCISCO  SEWILLA  WALENCJA  WARSZAWA 

Sposobem patrzenia w przyszłość może być korzysta-
nie ze słońca i skarbów ziemi. Tak to rozumiemy w 
SENER. Nasze działania w obszarze energetyki i proce-
sów prowadzą do stworzenia niezliczonych sposobów 
poruszania świata, jednak zawsze we właściwym 
kierunku, tych skutecznych i nastawionych na stały 
rozwój. Energia słoneczna, gaz, cykl łączony i kogene-

racja, energia nuklearna, biokomponenty, rafineria, 
chemia, petrochemia, tworzywa sztuczne... W tym 
wszystkim jest nasz wkład w rozwój innowacyjnych 
rozwiązań dla procesów przetwarzania energii, proce-
sów chemicznych i przemysłowych. Od ich generowa-
nia do magazynowania i dystrybucji.
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Rozmowa ze Zbigniewem Michniowskim, zastępcą prezydenta Bielska-Białej

Problemy w obszarze zmian klima-
tycznych, przed jakimi stajemy 

w dzisiejszych czasach, stwarzają ko-
nieczność podjęcia zdecydowanych 
i kompleksowych działań mających 
na celu nie tyle walkę ze skutkami, ale 
przede wszystkim przeciwdziałanie po-
stępowaniu niekorzystnie wpływają-
cemu na nasz klimat. Z tego punktu 
widzenia powodzenie realizacji pakie-
tu klimatyczno-energetycznego leży 
w interesie nas wszystkich, a więc 
całego społeczeństwa. Ciągle jednak 
zagadnienia związane z racjonalnym 
wykorzystaniem energii czy innymi za-

chowaniami proekologicznymi wydają 
się być dla szerokiego społeczeństwa 
bardzo odległe. Mieszkańcy najzwy-
czajniej w świecie nie interesują się 
tymi problemami, dlatego ich poziom 
wiedzy w tym zakresie jest bardzo ni-
ski. Nie interesują się również i innymi 
kwestiami, np. związanymi z bezpie-
czeństwem, ochroną przeciwpożaro-
wą - oczywiście do momentu, kiedy 
nie stanie się coś złego. 

Jaka jest rola samorządów w za-
kresie realizacji założeń Pakietu 
3x20?

Nasze społeczeństwo w znacznej 
części nie rozumie tego, że jeśli nie zre-
alizujemy założeń Pakietu energetycz-
no-klimatycznego, to prędzej czy póź-
niej dopadną nas dotkliwe skutki tego 
zaniechania. Kwestia ograniczenia emi-
sji dwutlenku węgla to tak naprawdę 
problem efektywności energetycznej. 
Zwiększając efektywność energetyczną 
- w pojęciu technicznym i organizacyj-
nym - zmniejszamy produkcję energii, 
względnie produkujemy energię mniej-
szym nakładem sił i środków, takich 
jak np. paliwa kopalne. Jest to główny 
aspekt, który staramy się podkreślać 
w każdym naszym działaniu. 

Główną rolą samorządów jest za-
bezpieczenie odpowiedniego, dobrego 
poziomu życia w miastach, edukacja 
społeczeństwa i inwestowanie w takie 
działania, które w przyszłości przynio-
są efekty racjonalnego gospodarowa-
nia energią. 

Często jednak słyszy się głosy, że 
samorząd nie powinien zajmować 
się szeroko rozumianą energetyką. 
Z drugiej strony te działania popra-
wiają komfort życia mieszkańców. 

Myślę, że wynika to przede wszyst-
kim z tego, że pojęcie energetyka jest 

Od kilku lat funk-
cjonuje w naszej 
świadomości Pa-
kiet energetyczno-
klimatyczny. Jak 
Pan ocenia poziom 
świadomości ener-
getycznej naszego 
społeczeństwa?

SAMORZĄDOWY PAKIET 
ENERGETYCZNY
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bardzo różnie rozumiane. Mając na my-
śli wielkoskalową, korporacyjną ener-
getykę, czyli elektrownie, elektrocie-
płownie, rzeczą oczywistą jest to, że 
samorząd nie będzie prowadził takiej 
działalności, gdyż są od tego firmy 
specjalistyczne i koncerny branżowe. 
Miasto jest jednak odpowiedzialne za 
dostawę energii zarówno cieplnej, jak 
i elektrycznej. Dlatego też samorząd 
musi mieć pewność, że społeczeństwu 
tej energii nie zabraknie.

Jak wygląda współpraca miasta 
Bielsko-Biała z koncernami ener-
getycznymi? 

W roku 1999 r. rozpoczęliśmy w na-
szym mieście prace nad założeniami 
do planu energetycznego. Kilka lat póź-
niej gotowy plan energetyczny został 
przyjęty przez Radę Miejską w Bielsku 
– Białej. Z dokumentu tego jasno wyni-
kało, że istnieje absolutna konieczność 
zmiany źródła zasilania dla miasta - 
przede wszystkim w ciepło. Przystąpi-
liśmy więc do rozmów z Południowym 
Koncernem Energetycznym - obecnie 
TAURON Wytwarzanie, aby faktycz-
nie przebudować elektrociepłownię, 
która funkcjonuje u nas w mieście od 
roku 1973. 

Początkowe dyskusje były dość 
trudne, gdyż dla Koncernu jest to po-
tężna inwestycja i wiąże się z dużymi 
kosztami. W momencie jednak kiedy 
okazało się, że są potencjalni zaintere-
sowani inwestorzy do budowy takiego 
obiektu, Koncern stwierdził, że skoro 
innym taka inwestycja się opłaca - im 
również musi się opłacać. Przeszliśmy 
wówczas do etapu bardzo konkretnych 
rozmów m.in. nt. modelu tworzenia za-
opatrzenia w ciepło. Ustaliliśmy, kto ma 
inwestycję realizować i odpowiadać 
za nią oraz jaki przyjmiemy charakter 
współpracy. 

Jaki jest efekt tych rozmów?
Po długich dyskusjach Koncern 

podjął decyzję o budowie w Bielsku-
Białej niemal nowych jednostek. Trwa-
jąca w chwili obecnej budowa nowej 
siłowni kogeneracyjnej jest już mocno 

zaawansowana. Po ukończeniu inwe-
stycji sprawność bielskiej elektrocie-
płowni zwiększy się z obecnych ok. 
62% do ok. 89% przy produkcji ener-
gii elektrycznej i cieplnej równocześnie. 
Taka sprawność to doskonały wynik 
nawet w skali światowej. Wykorzystu-
jąc 30% mniej paliwa, powstanie tyle 
samo energii. Oznacza to również, że 
o 30% zmniejszy się emisja dwutlen-
ku węgla.

Gdyby takie jednostki o mocy ok. 
300 MW funkcjonowały w każdym mie-
ście, to wszystkie miasta mogłyby być 
zaopatrywane przez siłownie o tak wy-
sokiej sprawności na poziomie prawie 
90%. Jednak problem ciepła jest w na-
szym kraju na drugim planie. Obecnie 
najważniejszą kwestią jest produkcja 
energii elektrycznej i to jest główny 
priorytet dla energetyki zawodowej.

Elektrownie, które obecnie funkcjo-
nują w naszym kraju, mają nominalną 
sprawność rzędu 35% a w skrajnych 
przypadkach nawet 28%. Chyba niko-
mu nie trzeba tłumaczyć jak duże są 
w tym momencie straty ciepła.

Mówiąc o dalszej roli samorządów 
w modelowaniu energetyki, czy też 
zaopatrywaniu w energię cieplną 
i elektryczną miast, nie sposób nie 
wspomnieć o modelu Smart City. 

Smart City to nie tylko inteligentne 
zarządzanie, to przede wszystkim moż-
liwość produkowania energii w małych 
jednostkach. Im więcej będziemy mó-
wili o odnawialnych źródłach energii, im 
więcej inicjatyw na rzecz korzystania 
z OZE podejmiemy tym lepiej dla nas 
wszystkich. Na tym polu niezwykle istot-
ną rolę odgrywa aktywność samorządu 
lokalnego. Rząd nie jest w stanie opano-
wać milionów inwestycji lokalnych. Sa-
morządy lokalne tak. To one posiadają 
niezbędną wiedzę nt. potencjału i moż-
liwości produkcji energii na potrzeby 
własne przez małe jednostki lub oso-
by prywatne. Trzeba jednak wziąć pod 
uwagę fakt, że energia z odnawialnych 
źródeł energii to energia, którą dość 
trudno się planuje. 

Działa Pan w wielu organizacjach, 
m.in. europejskiej sieci „Energy 
Cities” oraz Stowarzyszeniu Gmin 
Polska Sieć „Energie Cites”. Jak 
Pan ocenia przygotowanie władz 
samorządowych do realizacji za-
dań, o których Pan wcześniej 
wspomniał?

Ciągle powtarzam, że jednym 
z najlepszych sposobów zdobywa-
nia wiedzy jest bezpośredni kontakt 
i podpatrywanie tego, co robią kole-
dzy z innych samorządów zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych. Tylko 
poprzez bezpośrednie kontakty, wizy-
ty i rozmowy możemy być na bieżą-
co z tym co się dzieje w Europie i na 
świecie w zakresie racjonalnego użyt-
kowania energii. Niestety, nie wszyscy 
podzielają taki pogląd i nie we wszyst-
kich samorządach tak to funkcjonuje. 
Często dzieje się tak, że brak działania 
usprawiedliwiany jest niewiedzą. Musi-
my jednak pamiętać, że świat idzie do 
przodu i nie ma żadnego usprawiedli-
wienia dla kogoś kto nie zamierza się-
gnąć po niezbędną wiedzę. 

Wymiana doświadczeń pomiędzy 
samorządami jest bardzo ważna. Gmi-
ny nie są dla siebie rywalami. Myśląc 
o zrównoważonym rozwoju miasta, mu-
simy sensownie planować i budować 
przede wszystkim arterie komunikacyj-
ne. Jeżeli miasto jest dobrze zorgani-
zowane, przemyślana jest komunikacja 
i ruch miejski, ilość emitowanych spa-
lin z ruchu drogowego jest znacznie 
mniejsza. Ważne jest odpowiednie roz-
mieszczanie areałów i funkcji przemy-
słowych, gospodarczych, czy miesz-
kalnych miasta. Pozwala to w efekcie 
sensownie skomunikować ze sobą po-
szczególne obszary miasta.

Z czego zatem wynika brak wiedzy 
u samorządowców?

Wynika z tego, że w gminach jest 
określony potencjał możliwości intelek-
tualnej. Gminy są obciążane coraz więk-
szą ilością problemów i zadań, z którymi 
sobie nie radzą. Brakuje pieniędzy i ludzi 
kompetentnych, którzy mogą się zająć 
konkretnymi problemami.
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Gminom zarzuca się, że cały czas 
rośnie poziom zatrudnienia w admini-
stracji. Moim zdaniem - jeśli gmina ma 
możliwość korzystania z dofi nansowa-
nia UE, które może stanowić 20-30% 
budżetu gminy - nie jest w stanie wy-
konać nowych zadań opierając się na 
dotychczasowym zespole.

 
W Europie dużo się mówi o racjo-
nalizacji życia mieszkańców.

Europa stara się znaleźć sposób 
na stworzenie mieszkańcom maksy-
malnego komfortu życia - przy mini-
malnych nakładach fi nansowych, czy 

energetycznych. Poziom komfortu ro-
śnie bardzo szybko. Gwałtownie wzra-
sta również zapotrzebowanie na ener-
gię, zwłaszcza elektryczną.  

Porozumienie Burmistrzów, gdzie 
ideą nadrzędną jest realizacja Pakietu 
3x20, zakłada, że miasto niemal we 
wszystkich jego obszarach funkcjono-
wania musi szukać możliwości realiza-
cji tych założeń. Nie tylko w zakresie 
racjonalnego budownictwa, ale również 
logicznego planowania przestrzenne-
go, urbanistycznego, itd.

Czym kierują się samorządy przy-
stępując do „Porozumienia między 
Burmistrzami”?

Kiedy 4 lata temu jako miasto otrzy-
maliśmy propozycję przystąpienia do 
„Porozumienia między Burmistrzami”, 
byliśmy jednym z 41 miast, które za-
akceptowały wstępne warunki udzia-
łu i zadeklarowały zainteresowanie. 10 
lutego 2009 r. miała miejsce pierwsza 
ceremonia podpisania Porozumienia. 
W gronie 365 miast, które ofi cjalnie 
jako pierwsze przystąpiły do tej inicja-
tywy Komisji Europejskiej, znalazło się 
również Bielsko-Biała. Innymi polskimi 

miastami, które podpisały wtedy Poro-
zumienie były: Warszawa, Niepołomice 
oraz Łubianka. Dziś w Porozumieniu 
uczestniczy już łącznie ponad 3 tys. 
miast z całej Europy. 

W zeszłym roku miała miejsce już 
III ceremonia podpisania Porozumie-
nia, na którą zostali zaproszeni wszy-
scy dotychczasowi sygnatariusze. Mia-
sto Bielsko-Biała zostało w szczególny 
sposób wyróżnione podczas tej uro-
czystości, gdyż wraz z dwoma innymi 
miastami oraz jednym regionem zosta-

ło zaprezentowane na specjalnie z tej 
okazji nakręconym fi lmie, przedstawia-
jącym dotychczasowe jego osiągnięcia 
z zakresu działań na rzecz efektywno-
ści energetycznej i ochrony klimatu. 

Miasta z zachodniej Europy, które 
masowo przystępowały do Porozumie-
nia kierowały się ideą, że jest to dosko-
nała okazja do pozyskania fi nansowa-
nia zewnętrznego mogącego posłużyć 
realizacji programów krajowych. W isto-
cie, bez zaangażowania miast, gdzie 
zużywa się około 80% energii, nie zre-
alizujemy żadnego programu związa-
nego z ochroną klimatu, czy zwracają-

cego uwagę na racjonalne korzystanie 
z energii. Dlatego też istnieje koniecz-
ność kierowania takich inicjatyw jak np. 
„Porozumienie między Burmistrzami” 
bezpośrednio do gmin.  

Rozmawiali: Dorota Kubek, 
Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”
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Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

EUROPEJSKA 
POLITYKA 
ENERGETYCZNO
-KLIMATYCZNA
A POLSKIE CELE 
GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ

  Poprawa efektywności 
energetycznej wzmocni 
bezpieczeństwo 
energetyczne Polski 

Organizatorzy konferencji Społecz-
na Rada Narodowego Progra-

mu Redukcji Emisji, Stowarzyszenie 
na Rzecz Efektywności ETA oraz In-
stytut im. E. Kwiatkowskiego podjęli 
się wspólnie z zaproszonymi eksperta-
mi określić polskie cele gospodarki ni-
skoemisyjnej na tle europejskiej polityki 
energetyczno-klimatycznej. Potrzeba 
analizy i dyskusji wynikała z faktu opu-
blikowania przez Komisję Europejską 
dokumentu „Energy Road map 2050 
and investment needs in sustainable 
energy technologies”, w którym na-
kreślona została ogólna strategia budo-

prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz 
Generalny SRNPRE
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wy w Unii Europejskiej gospodarki ni-
skoemisyjnej do roku 2050. Dokument 
nie jest ostateczny i wymaga dopraco-
wania. Przede wszystkim należy zdefi -
niować cele i interesy poszczególnych 
krajów członkowskich z celami i inte-
resami Unii Europejskiej, jako jednego 
organizmu. Istotnym zadaniem dla kie-
rujących gospodarką w UE jest dopro-
wadzenie do sytuacji, w której energia 
konsumowana we Wspólnocie będzie 
pochodziła wyłącznie od miejscowych 
producentów – takie opinie przeważały 
wśród uczestników konferencji.

Power Ring 2011 był merytorycz-
ną dyskusją między ekspertami i poli-
tykami w zakresie niezbędnych zmian 
polskiej polityki energetycznej, umoż-
liwiających zachowanie konkurencyj-
ności polskiej gospodarki.

Podczas konferencji odbyło się tak-
że uroczyste, otwarte posiedzenie Spo-
łecznej Rady Narodowego Programu 
Redukcji Emisji, na którym podsumo-
wano dotychczasowe osiągnięcia Ra-
dy oraz wręczono podziękowania za 
udział w jej pracach. Dostojni goście 

podkreślali znaczącą rolę, jaką  odgry-
wa SRNPRE w procesie poszukiwa-
nia nowoczesnych rozwiązań na rzecz 
efektywnej gospodarki. Z obecnej pra-
cy ekspertów skupionych wokół Rady 
będziemy korzystać  przez wiele lat.

Konferencję oglądało na żywo po-
nad 43 tys. internautów. 

  INAUGURACJA

Prof. Michał Kleiber, prezes PAN, 
przewodniczący Społecznej Ra-
dy Narodowego Programu Reduk-
cji Emisji.

Polityka energetyczno-klimatyczna 
w kontekście celów gospodarki nisko-
emisyjnej jest priorytetowym wyzwa-
niem dla Polski, dla Europy, dla świa-
ta. Nakreślenie planów, a następnie ich 
wdrażanie będzie procesem wielolet-
nim. Prezydencja Polski w Radzie UE 
dała szanse na większe zaangażowa-
nie w koordynację ważnych działań, 
także dotyczących energetyki i gospo-
darki niskoemisyjnej. Polska traktuje to 
wyzwanie poważnie. Społeczna Rada 
Narodowego Programu Redukcji Emi-
sji jest liczącym się uczestnikiem tego 
procesu. 

Olgierd Dziekoński, sekretarz sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP

Bezpieczeństwo kraju, to bezpie-
czeństwo energetyczne i fi nansowe. 
Przed Polską stoją nowe wyzwania. 

Konieczna jest 
analiza obecnej 
sytuacji, analiza 
możliwych roz-
wiązań w przy-
szłości oraz wy-
bór racjonalnych 
metod działania. 
SRNPRE spełnia 
ważną rolę w pol-
skiej energety-
ce, bo daje po-
zytywny impuls 
innowacyjnym 
techno log iom 
energetycznym 
i  rozsądnemu 

rozwojowi energetyki. Rada rozwija 
świadomość energetyczną, analizuje 
i ocenia technologie oraz dostęp do 
źródeł pozyskania energii. Rada kształ-
tuje świadomość efektywnych dzia-
łań. Rozwój systemu energetycznego 
jest zależny od świadomości, źródeł 
pozyskania oraz jakości przetwarza-
nia energii.

Waldemar Pawlak, Wicepremier, Mi-
nister Gospodarki

Polska powinna włożyć więcej wy-
siłku w rozwój efektywnej gospodarki 
niskoemisyjnej, której skutkiem będzie 
ochrona klimatu funkcjonująca w sym-
biozie z rozwojem gospodarczym kra-
ju.  Taki cel możliwy jest do osiągnięcia 
tylko przy zastosowaniu innowacyjnych 
technologii.  Bank Światowy wskazu-
je na potrzebę tzw. „burzy mózgów” 
wśród polityków i instytucji fi nansowych 
w kwestii rozwoju gospodarki niskoemi-
syjnej. W naszym przypadku potrzebę 
dostarczania ekspertyz o gospodarce 
niskoemisyjnej zaspokaja Społeczna 
Rada Narodowego Programu Reduk-
cji Emisji.  Należy wskazać szczególne 
zaangażowanie prof. Krzysztofa Żmi-
jewskiego. Dorobek Rady będzie pro-
centował dla przyszłych pokoleń przez 
dziesiątki lat. 

Do najważniejszych celów gospo-
darki niskoemisyjnej należy zaliczyć 
konkurencyjność, zrównoważony roz-
wój, bezpieczeństwo dostaw energii.

  Paliwa 
i energia elektryczna – 
pozyskiwanie i przemysł

Komisja Europejska w mar-
cu 2011r. opublikowała dokument, 
w którym nakreślona została ogólna 
strategia budowy w Unii Europejskiej 
gospodarki niskoemisyjnej do roku 
2050 „Energy Roadmap 2050 and in-
vestment needs in sustainable ener-
gy technologies”.  Do końca roku KE 
przedstawi natomiast kolejny projekt 
zawierający szczegóły strategii dla sek-
tora energetycznego. Polski rząd stoi 
na stanowisku, że do niskoemisyjności 
w 2050 r. nie może negatywnie odbić 
się na konkurencyjności gospodarek 
UE. Transformacja sektora powinna 
być wykorzystana jako platforma do 
tworzenia nowych miejsc pracy. Zda-
niem resortu gospodarki powinniśmy 
utrzymać dodatni bilans między zatrud-
nieniem w sektorze niskoemisyjnym 
a miejscami pracy utraconymi w sek-
torach emisyjnych, dla każdego pań-

Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta RP

F
ot

. P
ro

ce
sy

 In
w

es
ty

cy
jn

e

NE_1_2012_5_pop.indd   9NE_1_2012_5_pop.indd   9 2012-02-14   09:10:382012-02-14   09:10:38



10 nr 1(25)/2012

E
LE

K
TR

O
EN

ER
G

ET
YK

A

stwa osobno. Przedsiębiorcy sektora 
energetycznego oczekują stabilności 
polityki ram regulacyjnych, aby móc 
odpowiednio planować swoje inwesty-
cje. Dlatego w tworzeniu Energy Road-
map 2050 szczególną uwagę zwraca-
ją politykom i urzędnikom na regulacje 
prawne w tym zakresie. 

Osiągnięcie celu niskoemisyjno-
ści nie może odbić się negatywnie 
na konkurencyjności gospodarki. Ak-
tualizacja strategii „Polityka energe-
tyczna Polski do 2030 r.” musi jednak 
uwzględniać nowe kierunki strategii UE 
zawarte w dokumencie „Energy Road-
map 2050”. Konieczne jest znalezienie 
kompromisu spełniającego powyższe 
warunki. 

Janusz Pilitowski, Departament 
Energetyki Ministerstwa Gospo-
darki

Kryzys w strefi e euro, spowolnie-
nie wzrostu gospodarczego oraz ro-
snące bezrobocie stanowią wyzwania, 
którym musi podołać gospodarka UE. 
W tych warunkach wprowadzane są 
zmiany w branży energetycznej, któ-
re polegają głównie na redukcji emisji, 
oszczędzaniu energii, rozwijaniu źródeł 
odnawialnych. Jednocześnie wzrasta 
uzależnienie UE od źródeł naturalnych, 
ropy naftowej i gazu ziemnego. Gospo-
darka niskoemisyjna będzie rozwija-
na na terenie Polski i Unii Europejskiej 
z uwzględnieniem powiązania polityki 
energetycznej i klimatycznej. Do naj-
ważniejszych celów zrównoważonej 
gospodarki niskoemisyjnej należy zali-
czyć: konkurencyjność, zrównoważony 
rozwój oraz bezpieczeństwo dostaw. 
Każdy z tych celów jest równie waż-
ny i wymaga podjęcia działań równo-
cześnie. Nie można dopuścić do sytu-
acji w której jeden cel będzie osiągany 
kosztem innego.

Symbioza gospodarki i energety-
ki stanowi warunek zrównoważone-
go rozwoju. Prawidłowy przebieg te-
go procesu będzie spełniony poprzez 
wykorzystanie istniejących źródeł ener-
gii oraz pozyskiwanie i budowanie no-
wych. Program redukcji emisji powinien 

być zaplanowany i realizowany w taki 
sposób, aby uwzględniać ochronę śro-
dowiska oraz interesy ekonomiczne, 
zwłaszcza konkurencyjność stosowa-
nych technologii.

Koszty transformacji poniesie cała 
gospodarka, w tym także odbiorcy in-
dywidualni – co będzie widoczne we 
wzroście cen jednostkowych energii. 
Polska jest w fazie bogacenia się spo-
łeczeństwa, czemu towarzyszy wzrost 
zapotrzebowania na energię. W Pol-
sce do 2030 r. szacowany jest o ok. 
20% wzrost zapotrzebowania na ener-
gię. Uwzględniając podstawowe źró-
dło energii (tj. węgiel) należy wskazać, 
że realizacja programu redukcji emisji 
do 2020 r. będzie wyjątkowo trudnym 
zadaniem dla polskiej gospodarki, ale 
możliwym do wykonania. Potrzeby in-
westycyjne w rozbudowę i moderni-
zację  infrastruktury energetycznej do 
2020 r. szacowane są na kwotę  1 bln 
euro. Z tej kwoty połowa to konieczne 
inwestycje w dystrybucję energii elek-
trycznej i gazu, magazynowanie energii 
oraz inteligentne sieci. Redukcja emisji 
musi uwzględniać także sytuację na 
świecie oraz porównanie nakładów in-
westycyjnych z możliwymi do osiągnię-
cia efektami. Polska, bazująca głów-
nie na węglu, jest postrzegana jako 
gospodarka o wysokich kosztach po-
zyskiwania energii, wysokich stratach 
w jej przesyle oraz wysokich kosztach 
związanych z emisyjnością energetyki. 

Zamierzenia UE powinny jednak 
uwzględnić „tu i teraz” gospodarki Pol-
ski, a więc także części gospodarki 
UE bazującej w istotnym zakresie na 
węglu. Konieczne jest znalezienie roz-
sądnego kompromisu, który pozwoli na 
wykorzystanie istniejącego potencjału 
oraz redukcję emisji. 

Dyrektywy UE wymuszają od 2013 
r. redukcję emisji CO2 zgodnie z przy-
jętymi zobowiązaniami (likwidują dar-
mowe uprawnienia do emisji i wprowa-
dzają pełny aukcjoning), a tym samym 
przyczyniają się do poszukiwania alter-
natywnych dla węgla źródeł energii. 
Energy - mix przyszłości uwzględnia 
węgiel, jako podstawowe źródło ener-

gii w Polsce. Energy - mix przyszłości 
przewiduje także nowe źródła energii, 
tj. gaz i energetyka jądrowa. Decyzje 
o składzie energy - mix będą podej-
mowane przez przedsiębiorców. Nowe 
inwestycje powinny być fi nansowane 
z kilku źródeł: fundusze strukturalne, 
środki na rozwój badań naukowych, 
kredyty EBI oraz BŚ, dochody z han-
dlu ETS. 

CCS jest ważną technologią dla re-
dukcji emisji CO2, ale nie można prze-
sądzać jej globalnego zastosowania. 
Obecny etap badania, na jakim znaj-
duje się ta technologia, nie jest zakoń-
czony. Nie są jeszcze znane wszystkie, 
możliwe skutki jej zastosowania. Ener-
gia jądrowa jest istotną opcją redukcji 
emisji do uwzględnienia. Do jej zasto-
sowania nie powinny zrażać wydarze-
nia we Japonii. 

Wnioski: Projekty UE powinny jed-
nak uwzględnić fakt, że gospodarka 
Polski, a więc także części gospodarki 
UE bazuje w istotnym zakresie na wę-
glu. Stąd własne zasoby paliwa, w tym 
także węgla, podnoszą poziom bez-
pieczeństwa energetycznego Polski, 
a także UE. Dlatego strategia energe-
tyczna 2030 r. wymaga zmian uwzględ-
niających uwarunkowania Polski oraz 
oczekiwania UE.

Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekre-
tarz Generalny SRNPRE 

Najlepsze jest szóste paliwo, tj. 
oszczędności w zużyciu energii. To pa-
liwo sprzyja redukcji emisji gazów. Jego 
dodatkowym atutem są niskie nakłady 
inwestycyjne. Szóste paliwo spełnia 
warunki kompromisu umożliwiającego 
wykorzystanie istniejącej infrastruktu-
ry oraz redukcję emisji. Oszczędzanie 
energii wymaga rozwijania świadomo-
ści i współpracy wielu podmiotów, któ-
re nie angażując znaczących środków, 
mogą spowodować ograniczenie zuży-
cia energii. Jako przykład można wska-
zać: władze samorządowe - odpowie-
dzialne m.in. za organizację transportu, 
producentów odbiorników energii, dys-
trybutorów energii – odpowiedzialnych 
m.in. za zmniejszanie strat przesyłu, 
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zarządców nieruchomości czy indywi-
dualne gospodarstwa domowe – od-
powiedzialne m.in. za racjonalne zuży-
wanie energii. 

Dywersyfi kacja portfela energetycz-
nego jest nieunikniona. Będzie wzra-
stać rola gazu. Wykorzystanie gazu 
łupkowego podniesie poziom bezpie-
czeństwa energetycznego. 

Wskazane jest: obniżenie marno-
trawstwa energii, wzrost efektywno-
ści wydobywania i przetwarzania su-
rowców, redukcja konsumpcji, rozwój 
efektywnej innowacyjności (np. promo-
wanie pasywnego budownictwa jedno-
rodzinnego).

Wojciech Hann, Partner Deloitte
Polski mix energetyczny na najbliż-

sze 10 lat będzie uwzględniał rosnące 
znaczenie udziału gazu. Finansowanie 
inwestycji infrastruktury niskoemisyjnej 
powinno pochodzić z instrumentów 
dostosowanych do długiego okresu 
zwrotu z kapitału. 

Istotne jest racjonalne ustalenie 
poziomu cen CO2. Zbyt niskie opłaty 
nie mobilizują do inwestowania w no-
we źródła. Program energetyki jądro-
wej w Wielkiej Brytanii odniesie sukces 
przy odpowiednio wysokim poziomie 
cen CO2. Redukcja emisji nie może 
być realizowana przez wszystkich po 
równo. Powinny zostać wprowadzone 
współczynniki korygujące, uwzględnia-
jące indywidualną sytuację każdego 
kraju. Program energetyczny na 10-
20 lat przewiduje wielkie inwestycje 
w Polsce. Perspektywa na najbliższe 
2-3 lata charakteryzuje się jednak nie-
pewnością. Co utrudnia planowanie 
i prowadzenie inwestycji. 

Dr Jan Chadam, Prezes Zarządu 
GAZ-SYSTEM

Prognozy Międzynarodowej Agen-
cji Energii (MAE) do 2030 r. przewidują 
zużycie gazu  w Unii Europejskiej na 
poziomie 600 mld m³, czyli o ponad 70 
mld m3. więcej niż obecnie. Jednocze-
śnie MAE szacuje, że wydobycie wła-
sne gazu w krajach UE spadnie w tym 
okresie o ok. 100 mld m³. Oznacza to 

wzrost importu gazu do Unii Europej-
skiej oraz wzrost jego cen, jeśli rynek 
europejski nie będzie dostatecznie zin-
tegrowany i przygotowany infrastruk-
turalnie na korzystanie ze światowych 
zasobów gazu (np. poprzez termina-
le LNG). 

Dla zbudowania konkurencyjnego 
rynku gazu ważna jest integracja eu-
ropejskiej infrastruktury gazowej, która 
umożliwi realizowanie polityki  obniża-
nia cen gazu i rynkowe kształtowanie 
jego cen. Obecnie nie ma europejskie-
go rynku handlu gazem, bo nie ma też 
technicznych możliwości do efektyw-
nego i elastycznego transportu gazu 
pomiędzy krajami europejskimi. W dzi-
siejszych warunkach ceny ustala głów-
ny dostawca gazu do Europy, różne dla 
poszczególnych krajów. Doświadcze-
nie pokazało, że Polska może kupować 
gaz tańszy niż u głównego dostawcy. 
Na nowe przepustowości w punkcie 
lasów na granicy polsko – niemieckiej 
GAZ-SYSTEM podpisał aż dwadzieścia 
siedem umów. Integracja rynku wyma-
ga inwestowania we wspólną infrastruk-
turę, co nie spowoduje podwyżek cen 
gazu i stworzy rynkowe zasady obo-
wązujące przy obrocie tym surowcem. 
Polska może i powinna być ważnym 
partnerem na europejskim rynku gazu, 
a polska gazowa infrastrktura przesyło-
wa powinna służyć całej Europie. 

Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura 
Planowania Strategicznego PGNiG

W ostatnich kilku latach znaczenie 
gazu w energetyce wzrosło radykalnie. 
Najbliższe 10 lat też będzie należeć 
do gazu. Nowa pozycja tego surow-
ca została zauważona i uwzględniona 
w procesach gospodarczych. Energy 
- mix wskazuje na znaczącą zmianę 
roli gazu w energetyce. Nie pozosta-
wia wątpliwości fakt, że energetyka 
wymaga większej elastyczności. Osią-
gnięcie tego celu będzie możliwe dzięki 
zwiększeniu udziału gazu. PGNiG do-
stosowuje się do tej sytuacji głównie 
przez realizację nowych inwestycji, np. 
PGNiG i Gaz-System dostosowują się 
do tej sytuacji głównie przez realiza-

cję nowych inwestycji w infrastrukturę, 
np. budowę gazo-portu (terminal gazu 
LNG) w Świnoujściu, budowę zbiorni-
ków do magazynowania gazu  oraz 
rozbudowę sieci przesyłowej, która po-
zwoli na obsługę większych dostaw 
gazu. PGNiG poza funkcją dostawcy 
rozwija działalność wydobywczą w za-
kresie gazu łupkowego w Polsce oraz 
poza granicami kraju. 

Marek Woszczyk, Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki

Energetyka musi wziąć udział w pro-
jekcie modernizacji gospodarki w bar-
dziej innowacyjną i konkurencyjną. In-
nowacyjność i konkurencyjność muszą 
być nieodłącznymi elementami rozwoju 
polskiej energetyki. 

Jeżeli mowa o konkurencyjności, to 
widzimy coraz więcej jej symptomów na 
rynku. Ceny energii są efektem działania 
rynku. Obligo giełdowe [regulacja naka-
zująca sprzedaż określonego wolumenu 
energii poprzez giełdę energii – przyp. 
red.] pozwoliło na wykreowanie odpo-
wiedniego poziomu płynności na hur-
towym rynku energii elektrycznej, a co 
za tym idzie wykreowało obiektywną 
cenę rynkową.

Droga do gospodarki niskoemisyj-
nej, z ochroną pozycji odbiorców ener-
gii, prowadzi przez wzrost konkurencyj-
ności rynku energii, a obecny poziom 
i jakość dostępu do energii jest kon-
sekwencją historii polskiej gospodarki, 
w tym wielu lat zaniedbań inwestycyj-
nych. Dostateczny poziom dobrze ro-
zumianej konkurencji na rynku energii 
ułatwi osiągnięcie celów  założonych 
w pakiecie energetyczno-klimatycznym 
oraz obniżenie emisyjności gospodar-
ki przy zachowaniu dostępu do energii 
dla każdej kategorii konsumenta ener-
gii elektrycznej.

Na polski energy-mix będą wpływały 
decyzje przedsiębiorstw. Państwo może 
stymulować rozwój poprzez określanie 
systemów wsparcia bądź demotywa-
cję, ale decyzje będą podejmowali po-
szczególni inwestorzy. Im więcej będzie 
miejsca dla inwestorów (dla ich pomy-
słowości, innowacyjności, dla swobody 
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podejmowania decyzji), tym większa 
szansa na sukces w technologicznej 
przemianie polskiej gospodarki w go-
spodarkę niskoemisyjną.

Kazimierz Kułaga, PSE-Operator
Nowoczesna infrastruktura prze-

syłowa zapewnia bezpieczeństwo do-
staw. Inwestowanie w infrastrukturę 
przesyłową jest najważniejszym ele-
mentem strategii fi rmy. Plany inwesty-
cyjne do 2025 r., dotyczą już wnio-
sków złożonych - nowe wnioski nie 
napływają. Działania są skoncentro-
wane na:  przyłączaniu nowych źródeł 
energii (konwencjonalnych i odnawial-
nych), budowie połączenia przesyłowe-
go z Litwą, budowie inteligentnej sieci 
przesyłowej. 

Grzegorz Onichimowski, Prezes 
Zarządu Towarowej Giełdy Ener-
gii S.A.

Polska ma szanse sprawnego funk-
cjonowania na zintegrowanym rynku 
europejskim. Do tego potrzebna jest 
infrastruktura energetyczna sprawnie 
obsługująca całą Europę. 

Konsolidacja rynków energii jest 
niezbędna, bo pozwoli zredukować ne-
gatywne konsekwencje  nierynkowego 
(tj. wybiórczego) traktowania odbior-
ców przez głównego dostawcę. Takie 
rozwiązania są planowane w zakresie 
połączenia giełd energii (do 2014 r.). In-
tegracja rynku europejskiego przyniesie 
efekt w wymiarze ekonomicznym. To 
jednak wymaga połączenia sieci i no-
woczesnej infrastruktury. Polska giełda 
energii działa na rynku Europy Północ-
no-Zachodniej oraz Europy Środkowej. 
Te rynki prowadzą intensywną kon-
solidację. Polska ciągle pozostaje na 
uboczu z powodu przestarzałej sieci 
infrastruktury. 

Krzysztof Nosal, Dyrektor Arizona 
Chemical

Niepokojące jest nadmierne kiero-
wanie uwagi na wykorzystanie źródeł 
odnawialnych i jednoczesne bagateli-
zowanie gazów cieplarnianych. W ni-
szowej produkcji na rynku, ważne jest 

pełne wykorzystanie wartości surow-
ców, zastępowalność surowców, kon-
kurencyjność przedsiębiorstw i zdrowe 
zasady gospodarowania. 

  Podsumowanie

Efektywność energetyczna i pro-
dukcja niskoemisyjna, to tematy cie-
szące się coraz większym zaintere-
sowaniem społecznym. Polska droga 
do gospodarki niskoemisyjnej powin-
na być mądra i godna naśladowania 
przez innych. 

Do realizacji energetycznego planu 
Marschalla w Polsce potrzebny będzie 
kapitał. Zasoby fi rm energetycznych 
oraz możliwości kredytowe banków są 
niewystarczające. Konieczne będzie 
wprowadzenie nowych instrumentów 
umożliwiających długoterminowe za-
angażowanie kapitału. 

  INNOWACYJNE ZERO 
I NISKOEMISYJNE 
TECHNOLOGIE 
W ENERGETYCE
I PRZEMYŚLE

Najbliższa dekada będzie dekadą 
gazu, a prognozy MAE wskazują na 
wzrost zapotrzebowania Europy na gaz 
ziemny do 600 mld m³ w 2030 r. Inte-
gracja europejskiego rynku gazu oraz 
inwestycje infrastrukturalne pomogą 
zapewnić akceptowalne dla odbior-
ców ceny su-
rowca. Koszt 
budowy por-
tu gazowego 
(LNG) w Świ-
noujściu zwró-
ci się w ciągu 
dwóch lat, da-
jąc nam dostęp 
do 12 - 15 mld 
m³ gazu ziem-
nego. Warto 
inwestować 
w magazyny 
gazu. Rozbu-
dowa tej infra-
struktury, po-

zwoli nam obniżyć ceny gazu w Polsce 
do średniego poziomu europejskiego.

Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący 
Społecznej Rady Narodowego Pro-
gramu Redukcji Emisji, Przewod-
niczący Parlamentu Europejskiego 
nakreślił istotne elementy polityki 
energetycznej UE. 

Unia Europejska nie zrezygnuje 
z pakietu energetyczno-klimatyczne-
go i to właśnie ten dokument będzie 
warunkował jej przyszłość gospodar-
czą. Najważniejsze założenia polityki 
klimatycznej i energetycznej  UE będą 
bazować na czterech fi larach: 
1. Oszczędzanie energii w jej procesie 

produkcji, przesyłu i użytkowania.
2. Dywersyfi kacja surowców wykorzy-

stywanych do produkcji energii. Ten 
element ma ogromne znaczenie 
zwłaszcza dla Polski, która w po-
nad 90 proc. opiera swoją produk-
cję energii na węglu. Zmiana w po-
dejściu wykorzystania tego surowca 
wymusi konieczność stosowania 
technologii redukcji emisji CO2.  

3. Wytyczenie  ścieżki produkcji ener-
gii między energetyką odnawialną 
i nuklearną. Kraje europejskie doko-
nują wyborów jednej z nich. Polska 
stara się znaleźć rozwiązanie umoż-
liwiające równoczesne wykorzysta-
nie tych źródeł energii. 

4. Połączenie wszystkich elementów, 
które często pozostają ze sobą 

Krzysztof Nosal, Dyrektor Arizona Chemical
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w sprzeczności (np. oszczędzanie 
energii bez tzw. technologii smart 
grid; zdekapitalizowana sieć dystry-
bucji na wsi i nowoczesne techno-
logie produkcji energii; itp.). 

Wniosek Polska podoła wyzwaniu 
i znajdzie najbardziej efektywne  rozwią-
zanie, które będzie uwzględniać indy-
widualną sytuację wynikającą z domi-
nacji surowców naturalnych, tj. węgla 
i gazu oraz uwarunkowania UE w za-
kresie polityki energetyczno-klimatycz-
nej, zwłaszcza redukcji emisji. 

Mirosław Gryszka, Prezes Zarzą-
du ABB

Inwestycje po stronie odbiorcy 
energii w rozwinięte technologie ener-
getycznie energooszczędne wydają się 
kosztowne, ale mogą też okazać się ta-
nie w konfrontacji z oszczędnościami,  
których uzyskanie będzie możliwe tyl-
ko dzięki ich zastosowaniu. Konieczna 
jest też modernizacja redukująca straty 
w istniejącej sieci. Obecnie straty w sie-
ci dystrybucyjnej w Polsce szacowa-
ne są na 8 TWh, tj. ok. 5% energii wy-
tworzonej. Kolejne 5% tracimy  w sieci 
przesyłowej. Nowoczesne rozwiąza-
nia techniczne mogą obniżyć znacz-
nie straty podwyższając jednocześnie 
zdolność przesyłową sieci o połowę. 
Wyzwanie oszczędzania i stosowa-
nie efektywnych rozwiązań jest więc 
uzasadnione z ekonomicznego punk-
tu widzenia. Ten proces powinien być 
wspierany regulacjami prawnymi, które 
trzeba stworzyć i stosować w praktyce 
i jest to ścieżka częściowo już realizo-
wana, np. poprzez ustawy i programy 
rządowe promujące technologie ener-
gooszczędne w przesyle i odbiorze 
energii elektrycznej. 

Jan Rączka, Prezes NFOŚiGW
Inwestycje niskoemisyjne powodu-

jące oszczędzanie energii są traktowa-
ne bardzo poważnie. Systematycznie 
należy rozwijać wachlarz instrumen-
tów fi nansowych wspierających rozwój 
technologii niskoemisyjnych. Należy pa-
miętać, że nowe inwestycje w CCS (in-

stalacja wyłapywania CO2 ze spalania 
węgla) mogą spowodować problemy 
biznesowe. Nawet 100% dofi nanso-
wania w inwestycję nie zwraca bardzo 
wysokich kosztów eksploatacji. 

Należy koordynować działania 
w każdym zakresie. Jako przykład moż-
na wskazać ograniczoną współpracę 
polityków i przedsiębiorców. W tym za-
kresie ciągle widoczny jest brak syn-
chronizacji polityki gospodarczej z po-
lityką społeczną. Obecnie wszystkie 
gospodarstwa domowe mają zagwa-
rantowane, dzięki taryfi e, niższe ceny 
energii. Dla tej grupy odbiorców należa-
ło by wprowadzić ceny rynkowe, a naj-
biedniejsi powinni otrzymywać dotacje 
(w ramach świadczeń socjalnych) do 
zakupu energii. Istotnym elementem 
oszczędnej polityki energetycznej jest 
rozwijanie energooszczędnego budow-
nictwa, w tym także stosowania kolek-
torów słonecznych. 

Dr Bartosz Wojszczyk, Dyrektor ds. 
Rozwoju Technologii Smart Grid 
GE Energy

Wdrożenie niskoemisyjnych, inteli-
gentnych technologii wymaga dobre-
go zdefi niowania pożądanych wartości 
dodanych i określenia celów bizneso-
wych, a także efektywnej współpra-
cy wszystkich zainteresowanych pod-
miotów. Globalne doświadczenie GE 
Energy wykracza poza sam proces do-
starczania technologii. Firma inwestuje 
i uczestniczy w projektach na każdym 
etapie: opracowania strategii, inspiro-
wania współpracy potencjalnie zaanga-
żowanych podmiotów, czy wdrożenia. 
To jedyne właściwe podejście pozwa-
lające na skuteczne wprowadzanie na 
rynek rozwiązań smart grid. 

Rozpatrywanie realizacji strategii 
produkcji energii niskoemisyjnej wy-
łącznie poprzez pryzmat nowych in-
westycji w horyzoncie kilkunastu lat 
jest wybiórcze. Zwiększenie efektyw-
ności energetycznej jest możliwe także 
poprzez działania w krótszym okresie, 
co najwyżej kilkuletnim. Są to głównie 
inicjatywy modernizacyjne, które także 
wymagają mniejszych nakładów.  

Dla klienta nie ma znaczenia ro-
dzaj stosowanej technologii produkcji 
i przesyłu energii. Odbiorca jest zain-
teresowany skutkiem przejawiającym 
się niższymi cenami i rozbudowanym 
wachlarzem usług – są to główne za-
łożenia polityki prosumenckiej, stoso-
wanej przez GE Energy. 

Rozwiązania technologiczne po-
prawiające oszczędność i efektywność 
zużycia energii elektrycznej muszą 
być realizowane w sposób systemo-
wy, konieczna jest konfi guracja trzech 
elementów: sposób produkcji, spo-
sób przesyłu oraz sposób konsump-
cji. Oszczędzanie i zmniejszanie strat 
energii powinno być realizowane przez 
wszystkich uczestników rynku. 

Możliwości technologiczne są 
szerokie. Wyboru należy dokonać 
uwzględniając indywidualne uwarun-
kowania. Nowoczesne technologie są 
kosztowne, ale bardzo ważnym ele-
mentem obniżania kosztów jest regio-
nalizacja. Stosowanie w Polsce tech-
nologii regionalnych, użytkowanych 
w skali globalnej przyczyni się do re-
dukcji nakładów. 

Przemysław Zaleski, Wiceprezes 
Zarządu ENEA Operator

W energetyce nie ma ani złej, ani 
dobrej technologii do czasu jej spraw-
dzenia. Efektywność energetyczna jest 
wynikiem działań długo- oraz krótko-
okresowych. Ważne jest zdefi niowanie 
obszaru działań.  Należy wprowadzić 
zmiany w wytwarzaniu, przesyle i dys-
trybucji. Nowe inwestycje powinny być 
realizowane tam, gdzie jest to koniecz-
ne. W pierwszej kolejności należy zba-
dać możliwość uzyskania zamierzonych 
efektów poprzez modernizację istnieją-
cej infrastruktury. Enea realizuje program 
modernizacyjny np. poprzez wymianę 2 
tys. transformatorów, wdrażanie progra-
mów kompensacji mocy biernej. Nowe 
inwestycje są uzasadnione wówczas, 
gdy istniejącej bazy nie można zmoder-
nizować zgodnie z zapotrzebowaniem. 

Technologia CCS jest ciągle w fa-
zie sprawdzania. Na obecnym etapie 
można jednak stwierdzić, że uzyskiwa-
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ne obniżenie poziomu emisji nie jest 
wystarczające. 

Wzrost zastosowania technologii 
prosumenckiej jest nieunikniony. Ro-
snąca świadomość klientów, stawia 
wymagania rozwoju stosowania tej 
technologii. Rynek energetyczny cią-
gle podąża do przodu, jego uczestnicy 
muszą dotrzymać kroku. 

Marek Walczak, Prezes Urzędu 
Dozoru Technicznego

Sposób podniesienia efektywności 
energetycznej oraz ograniczenia emisji 
gazów poprzez: obniżenie marnotraw-
stwa energii, wzrost efektywności wy-
dobywania i przetwarzania surowców, 
redukcję konsumpcji, rozwój efektywnej 
innowacyjności – wskazany przez prof. 
Krzysztofa Żmijewskiego – zasługuje na 
pełną aprobatę i realizację. 

Nie można też odcinać się od pro-
blemu zanieczyszczeń. Emisja CO2 
w Polsce jest wyższa, niż w innych 

krajach UE i wymaga redukcji. Sku-
teczność technologii CCS jest niedo-
statecznie sprawdzona. Badania nie 
potwierdzają wystarczającej redukcji 
emisji z zastosowaniem technologii 
CCS, co nie gwarantuje osiągnięcia 
skutku ekologicznego. 

Prof. Józef Dubiński, Rada Główna 
Instytutów Badawczych

Oszczędności i racjonalne gospo-
darowanie istniejącą infrastrukturą 

mogą podnieść poziom efektywności 
energetycznej o ok. 10%. W Polsce 
węgiel przez wiele lat pozostanie istot-
nym paliwem oraz surowcem dla prze-
mysłu chemicznego. 

Melle Kruisdijk, Business Deve-
lopment Manager, WartsilaNether-
land B.V.

Energetyka bazująca obecnie na 
węglu wymagać będzie stosowania 
technologii CCS. Elastyczność i róż-
norodność źródeł energii jest koniecz-
na i w tym kierunku należy podążać. 
W przyszłości będzie wiele miejsca dla 
różnych technologii, w tym także CCS. 
Elastyczność energetyczną zapewni 
przede wszystkim gaz. Mix energetycz-
ny zależy obecnie od węgla, ale należy 
zwiększać elastyczność poprzez dy-
wersyfi kację portfela energetycznego. 
CCS jest odpowiedzią na brak możli-
wości  radykalnego wyłączenia węgla. 
Decentralizacja sieci energetycznej, 

też będzie sprzy-
jać redukcji emi-
sji i podniesieniu 
efektywności. 

Godne ob-
serwacji są refor-
my prowadzone 
w Wielkiej Bryta-
nii, gdzie posta-
wiono na rozwój 
niskoemisyjnej 
produkcji ener-
gii. Duże nakła-
dy inwestycyjne 
będą przezna-
czone na fi nan-
sowanie dwóch 

kierunków rozwoju: elektrowni wiatro-
wych i  elektrowni jądrowych. 

  Podsumowanie

Dzięki oszczędnościom i racjonal-
nemu gospodarowaniu energią można 
uzyskać wymierne efekty. Zmniejsze-
nie marnotrawienia energii zredukuje 
jej zapotrzebowanie stanowiące rów-
nowartość produkcji jednej elektrowni. 
Oznacza to brak potrzeby budowania 

nowej elektrowni lub możliwość wyłą-
czenia z produkcji starej. 

W pierwszej kolejności dokonajmy 
optymalizacji funkcjonującej bazy ener-
getycznej, potem inwestujmy w nowe 
źródła energii – gdzie jest to niezbędne.

Brakuje finansowych mechani-
zmów wspierających proces podno-
szenia efektywności energetycznej i re-
dukcji emisji. 

Wyzwaniem przyszłości jest maga-
zynowanie energii. 

  KRAJOWY PLAN 
INWESTYCYJNY – 
FINANSOWANIE

Krajowy Program Inwestycyjny Pol-
ski został przekazany Komisji Europej-
skiej, jako załącznik do wniosku deroga-
cyjnego. Celem wniosku jest uzyskanie 
darmowych praw do emisji CO2. Co jest 
uwarunkowane odpowiednim pozio-
mem nakładów inwestycyjnych. Polskie 
zamierzenia są porównywane z Planem 
Marshalla dla energetyki. Bez deroga-
cji Polskę czeka drastyczna, skokowa 
podwyżka cen energii. Bez inwestycji 
nie będzie derogacji. Bez specjalnych 
rozwiązań prawnych (porównywalnych 
do specustawy drogowej) oraz bez ka-
pitału nie będzie znaczącego postępu 
w realizacji inwestycji. 

Polityka klimatyczna UE powin-
na zostać zmodyfi kowana, a państwa 
członkowskie mają prawo do realizacji 
zapisów pakietu energetyczno - klima-
tycznego Unii Europejskiej zgodnie z in-
teresem narodowym oraz troską o za-
chowanie i rozwój własnego potencjału 
gospodarczego.

Philip Lowe, Dyrektor Generalny 
ds. energii Komisji Europejskiej

„Energy Roadmap 2050” zakłada  
co najmniej 40 proc. udział energii od-
nawialnej w bilansie energetycznym, 
a do osiągnięcia tych celów konieczny 
jest wzrost efektywności energetycznej 
o 30-40%. Według obecnie obowią-
zujących założeń nie da się osiągnąć 
celów, zakładanych przez Unię na rok 
2020. A kto tego celu nie osiągnie, bę-

Philip Lowe, Dyr Generalny ds. energii, Komisja Europejska
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dzie miał wielki problem z osiągnięciem 
celów na 2050 r.

„Mapa drogowa” zakłada, że KE 
może zaproponować w 2014 r. nowy, 
wiążący cel dotyczący obniżania emisji 
CO2 w unijnej energetyce do 2030 r. 
oraz obowiązkowy udział źródeł odna-
wialnych w produkcji energii elektrycz-
nej. Może też poprzestać na określeniu 
wymogów technologicznych produkcji 
energii.

Założenia „Mapy drogowej” zosta-
ły opracowane po przeprowadzeniu 
szczegółowych analiz, którym podda-
no głównie wydajność i oszczędzanie. 
Rozwiązania zaproponowane w doku-
mencie są wynikiem ogólnej sytuacji 
na świecie, zwłaszcza ekspansji go-
spodarki z krajów azjatyckich. 

Unia Europejska będzie dążyć do 
zaspokojenia swojego popytu na ener-
gię z własnych źródeł. Proponowane 
rozwiązania muszą uwzględniać sytu-
ację UE, tj. 27 państw o zróżnicowa-
nych uwarunkowaniach. Polska jest 
krajem wykorzystującym głównie na-
turalne źródła energii.  Należy pamię-
tać, że właśnie te źródła kurczą się.  Co 
można zaobserwować na przykładzie 
zasobów ropy i gazu pozyskiwanych 
z Morza Północnego. Do naturalnych 
źródeł energii należą także węgiel i gaz 
łupkowy. 

„Mapa drogowa” jest efektem po-
łączenia uwarunkowań i decyzji podej-
mowanych na poziomach narodowych. 

Uwzględniając możliwe źródła 
energii w każdym kraju – począwszy 
od kraju, który będzie rozwijać energe-
tykę atomową, skończywszy na kraju, 
który zamierza wyeliminować to źró-
dło energii – konieczne są rozwiąza-
nia uniwersalne. 

Należy do nich zaliczyć: 
1. Co najmniej 40% udział energii od-

nawialnej. 
2. 30 – 40% wzrost efektywności 

produkcji i wykorzystania energii 
(mierzony poprzez intensywność 
wykorzystania oraz poziom oszczę-
dzania). 

3. Konieczność zróżnicowania do-
staw, w tym wzrost znaczenia gazu.  

Powyższe zamierzenia niosą potrze-
bę dostosowania infrastruktury, poprzez 
modernizację istniejącej oraz budowę 
nowej.  Konieczne jest intensywne za-
angażowanie wszystkich uczestników 
rynku energetycznego. UE nie zastąpi 
instytucji i mechanizmów rynkowych. 

Gospodarstwa domowe zużywają 
40% produkowanej energii – to zna-
czący konsument. Celem UE jest m.in. 
umożliwienie lepszego wykorzystania 
energii przez tego konsumenta. 

Prognozy z 2007 r. dotyczące 
oszczędności energii do 2020 r. są 
systematycznie modyfi kowane. Rządy 
wielu państw zweryfi kowały te plany 
i obecnie deklarują zmniejszenie nawet 
o 20%. Prognoza Polski na poziomie 9% 
będzie możliwa do zrealizowania dzięki 
nowym inwestycjom. 

Wnioski: Energy Roadmap 2050 
nie jest planem centralnym UE. Doku-
ment jest zaproszeniem do debaty pu-
blicznej wszystkich środowisk związa-
nych z energetyką, zwłaszcza polityków 
i przedsiębiorców. Coraz większe zna-
czenie ma oszczędne gospodarowanie 
energią. Unia Europejska będzie dążyć 
do zaspokojenia swojego popytu na 
energię z własnych źródeł. Cele zapla-
nowane na 2050 r. muszą zostać osią-
gnięte we wszystkich krajach UE. Jeśli 
nie uda się zrealizować zamierzeń we 
wskazanym okresie, to nastąpi wyłącz-
nie przesunięcie terminu. 

Wojciech Jaworski, Kierownik 
KOBiZE

Krajowy Plan Inwestycyjny oraz dar-
mowe uprawnienia są elementem mo-
bilizującym do realizowania  inwestycji.  
Darmowe uprawnienia będą spłacane 
zaangażowaniem w projekty inwestycyj-
ne. Nad tym czuwa i przekazuje upraw-
nienia KOBiZE. Bilans w okresie od 
2013 r. do 2020 r., przy uwzględnieniu 
produkcji energii porównywalnej z 2010 
r. wykazuje zapotrzebowanie przewyż-
szające poziom uprawnień. W ramach 
KPI zostaną przekazane uprawnienia 
na 40% zapotrzebowania. Pozostałe 
60% uprawnień będzie zakupione na 
aukcjach. KPI złożono w terminie, tj. do 

końca września 2011 r. KE ma pół roku 
na jego rozpoznanie. Pierwsza transza 
uprawnień zostanie przekazana na kon-
ta do końca lutego 2013. 

Wniosek Planowany poziom inwe-
stycji na lata 2013-2020 nie zaspokoi 
zapotrzebowania na darmowe upraw-
nienia do emisji CO2. Około 60% upraw-
nień będzie kupowane na aukcjach. 

Stanisław Poręba, Ekspert 
Ernst &Young

Konsorcjum z udziałem m.in. Po-
litechniki Warszawskiej oraz fi rmy Ca-
meron McKenna przeprowadziły ba-
dania ankietowe wśród potencjalnych 
inwestorów, głównie wytwórców energii, 
a także fi rm przesyłowych energetycz-
nych i gazowych. 

Inwestycje w zakresie działalności 
wytwórców energii stanowią ok. 75% 
nakładów, a więc mają istotny udział. 
Z badania wynika, że wytwórcy energii 
są coraz bardziej zainteresowani wy-
korzystaniem gazu. Wartość koniecz-
nych inwestycji w polskiej energetyce 
szacowana jest na ok. 100 mld zł do 
2020 r. Z tego ok. 60 mld zł to inwesty-
cje związane z derogacjami, czyli wyko-
nane w zamian za przyznanie darmo-
wych uprawnień do emisji CO2. Wartość 
uprawnień zalecana przez KE szacowa-
na jest na ok. 30 mld zł. Uwzględnienie  
inwestycji w „zieloną” energetykę oraz 
infrastrukturę przesyłową spowoduje 
wzrost wartości nakładów do ok. 160-
180 mld zł do końca 2020 r. Inwesty-
cje te znajdują się w zasięgu polskich 
fi rm, ale dodatkowym warunkiem jest 
utrzymanie rentowności energetyki na 
poziomie z 2010 r.

Wartość planu inwestycyjnego prze-
wyższa znacząco wartość zobowiązania 
wynikającego z darmowych uprawnień, 
co jest uwarunkowane dłuższą perspek-
tywą czasową. Zgłoszone inwestycje 
dotyczą produkcji energii elektrycznej 
(22 tys. MW) w elektrowniach bazują-
cych po ½ na węglu oraz gazie. Drugim 
kierunkiem inwestycji jest ogrzewanie, 
głównie gazowe. W elektrociepłowniach 
zgłoszono pond 6 tys. MW. Wykonanie 
KPI na poziomie 14 tys. MW, w tym 10 
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tys. MW w elektrowniach i 4 tys. MW 
w elektrociepłowniach stanowiłoby wy-
konanie zobowiązania na kwotę 60 mld 
zł wynikającą z derogatów. 

Wnioski: Wytwórcy energii są co-
raz bardziej zainteresowani wykorzysta-
niem gazu. Obserwowane są opóźnie-
nia inwestycji związanych z  technologią 
CCS. Firmy polskie dysponują kapita-
łem umożliwiającym sfi nansowanie in-
westycji w ramach KPI. 

Stanisław Tokarski, Prezes Zarzą-
du, Dyrektor Generalny TAURON 
Wytwarzanie 

„Energy Roadmap 2050” przed-
stawia ścieżkę dojścia do niezależno-
ści energetycznej UE. Dokument ten 
zawiera jednak nieścisłości i wymaga 
koniecznych uzupełnień w zakresie 
tematów:
1. Budowanie niezależności energe-

tycznej UE powinno uwzględniać 
węgiel, jako istotne źródło energii;

2. Pominięcie gazu łupkowego (istot-
ne źródło energii), który może sta-
nowić podstawę niskoemisyjnej 
produkcji energii;

3. Technologia CCS wiąże się z kosz-
townymi inwestycjami i kosztowną 
eksploatacją. Przyjęcie obligo CCS 
w postulowanej formie osłabi szan-
se na fi nansowanie inwestycji ba-
zujących na węglu.

Szanse Polski na dotrzymanie 
kroku UE w rozwijaniu nowoczesnych 
technologii zależą od racjonalnego po-
ziomu cen energii. Derogacje są wyni-
kiem kompromisu zawartego w 2008 
roku i winny być zatwierdzone przez 
Komisję Europejską.

Dywersyfi kacja źródeł energii jest 
konieczna. Ważne, aby prowadzić ją 
bez zbędnej zwłoki, ale rozważnie. 
Obecnie fi rma TAURON realizuje po-
litykę dywersyfi kacji poprzez inwesto-
wanie w zróżnicowane źródła. Grupa 
Tauron prowadzi program budowy no-
wych mocy w podziale: 1/3 – energety-
ka odnawialna, 1/3 – gaz, 1/3 węgiel. 
TAURON Wytwarzanie jest w trakcie 
realizacji projektów inwestycyjnych. 

Pierwszy z nich, zakładający moc 1,2 
tys. MW uzyskiwaną z gazu, jest we 
wstępnym etapie. Drugi z nich, który 
zakłada moc ok. 1 tys. MW uzyskiwaną 
z węgla, jest już w fazie końcowej, tj. fi -
nalizowany jest przetarg. Projekty zwią-
zane z energią odnawialną prowadzone 
są zarówno przez TAURON Wytwarza-
nie, jaki i przez TAURON Ekoenergia. 
Inwestycje łączne Grupy TAURON, ba-
zujące na trzech źródłach energii, sza-
cowane są na ok. 3 tys. MW.

Wnioski Wykorzystanie węgla 
zwiększa bezpieczeństwo energe-
tyczne UE. Unia Europejska powin-
na stwierdzić racjonalność inwestycji 
węglowych, także bez zastosowania 
technologii CCS. Dopiero w następ-
nym etapie powinno zostać nałożone 
obligo stosowania tej technologii. Za-
stosowanie technologii CCS będzie 
możliwe, gdy zostanie potwierdzone 
jej ekonomicznie uzasadnienie.

Therry Deshaux, Dyrektor Działu 
Rozwoju, EDF Polska

Plan modernizacji EDF Polska za-
kłada następujące elementy: reduk-
cję emisji CO2, poprawę efektywności 
energetycznej, wydłużenie żywotno-
ści urządzeń, inwestycje w nowe źró-
dła energii. 

Plan inwestycji uwzględnia projek-
ty węglowe, gazowe oraz biomasowe. 
Program inwestycyjny zakłada nakłady 
inwestycyjne czterokrotnie przewyższa-
jące wartość planowanych darmowych 
uprawnień do emisji CO2.

Wnioski: Przychody z posiadanych 
aktywów nie wystarczą na fi nansowa-
nie nowych inwestycji. 

Dr Dariusz Ledworowski, Prze-
wodniczący Grupy Roboczej ds. 
Ekonomicznych SRNPRE

W ciągu dwóch lat pracy SRNPRE 
zbilansowała koszty realizacji planów 
inwestycyjnych oraz możliwości ich fi -
nansowania. W wyniku analiz ustalono 
potrzeby inwestycyjne na kwotę 280-
320 mld euro do 2030 r. Energetyka 
wymaga dokapitalizowania rzędu 100 

mld euro. Co jest porównywalne z hi-
storycznym planem Marshalla. 

Ostatnie miesiące prac dotyczyły 
oceny możliwości sfi nansowania in-
westycji energetycznych. W jej wyniku 
wskazano trudności realizacyjne wyni-
kające z chronicznej wręcz niepewno-
ści obserwowanej w kilku obszarach:
1. Grupy energetyczne tworzą stra-

tegie rozwoju uwzględniające mix 
energetyczny.  Te plany nie będą 
mogły  być jednak zrealizowane jeśli 
nadal będą trudności zbudowania 
wiarygodnych biznes planów  dla 
instytucji fi nansowych. 

2. KPI nie jest jeszcze przyjęty przez 
Komisję Europejską. Stąd nie jest 
możliwe stworzenie indywidual-
nych strategii stanowiących pod-
stawę wydania decyzji kredytowych 
przez banki. Rok 2012 jest ostat-
nim, w którym funkcjonują bezpłat-
ne uprawnienia. 

3. Kształt ustawy o handlu emisjami 
powoduje niepewność cen w tym 
segmencie rynku.

4. Przekształcenia własnościowe 
znaczących podmiotów działają-
cych na rynku energetycznym nie 
są jeszcze zakończone (Energa, 
Enea, PAK). 

5. Kryzys sektora finansowego, 
(w tym euro) powoduje, że skłon-
ność banków do podejmowania 
długoletniego ryzyka fi nansowa-
nia infrastruktury jest wielką niewia-
domą. Zwłaszcza wobec progno-
zowanej luki kapitałowej na rynku 
europejskim w wysokości ok. 3 bln 
euro. 
Wnioski Planowanie inwestycji 

energetycznych utrudnia niepewność 
otoczenia. Aktywa energetyczne są 
postrzegane pozytywnie przez sektor 
fi nansowy, ale ogólna sytuacja wprowa-
dza banki w stan wyczekiwania. 

Michał Surowski, Dyrektor Depar-
tamentu Finansowania Struktural-
nego, Societe Generale Corporate 
& Investment Banking

Dla określenia możliwości fi nanso-
wania inwestycji energetycznych w Pol-
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sce wskazane jest określenie możli-
wości poniesienia kosztów inwestycji 
przez same fi rmy energetyczne. Wła-
sne zdolności inwestycyjne pięciu naj-
większych polskich grup energetycz-
nych do 2020 r. oszacowano łącznie 
na 135-145 mld zł w wariancie opty-
mistycznym, nieuwzględniającym kil-
ku istotnych czynników ryzyka dla 
uczestników krajowego rynku ener-
getycznego. W kalkulacji ujęto: PGE, 
Energę, Tauron, Eneę oraz PAK. Oce-
na uwzględniła projekcje fi nansowe 
przygotowane przez grupy. Uwzględ-
niono wiele czynników, takich jak m.in.: 
prognozy cen energii i paliw, przycho-
dy z różnych obszarów działalności 
i źródeł, kalendarz wyłączeń starych 
bloków i przyłączeń nowych, przeję-
cia innych fi rm, inwestycje, wielkości 
wypłacanej dywidendy, itp. Następ-
nie prognozowane strumienie prze-
pływów fi nansowych poddano anali-
zie wrażliwości na zmiany czynników  
zewnętrznych. Integracja w grupach 
energetycznych też będzie czynnikiem 
sprzyjającym generacji kapitału. 

Wnioski Kapitał możliwy do wy-
generowania przez wiodące grupy 
energetyczne w Polsce – choć wyso-
ki – nie wystarczy na fi nansowanie nie-
zbędnych inwestycji. Konieczne będzie 
wsparcie z zewnętrznych źródeł fi nan-
sowania. Łączna wartość tak zakumu-
lowanych środków pozostaje jednak 
niższa niż łączna pula nakładów inwe-
stycyjnych niezbędnych dla sektora. 

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes 
Związku Banków Polskich

Sytuacja  banków europejskich nie 
będzie sprzyjała fi nansowaniu długo-
okresowych inwestycji rynku energe-
tycznego. Sektor bankowy jest przed 
okresem konieczności intensywnego 
podwyższania funduszy własnych. 
Kondycja polskich banków jest zado-
walająca, ale nie będą one w stanie 
fi nansować w całości inwestycji ener-
getycznych. Te inwestycje zwracają się 
w długim okresie. Pasywa bankowe są 
głównie krótkookresowe.  Działalność 

kredytowa polskich banków na obec-
nym poziomie wymagała zaciągnię-
cia głównie od banków matek kredy-
tów w wysokości ponad 170 mld zł. 
Banki już zaangażowały ok. 300 mld zł 
w długoterminowe kredyty hipoteczne. 
Występuje poważne  niedopasowanie 
płynnościowe polskiego systemu ban-
kowego. Banki polskie mogą jedynie 
fi nansować mniejsze inwestycje ale 
mogą uczestniczyć w aranżowaniu fi -
nansowania większych projektów. Fi-
nansowanie długoterminowych inwe-
stycji wymaga uruchomienia nowych 
instrumentów mobilizowania oszczęd-
ności oraz nowych sposobów budowa-
nia długoterminowych pasywów np. 
listów zastawnych zabezpieczonych 
hipoteką. Potrzebna jest zmiana sys-
temu podatkowego, np. wprowadzenie 
ulg podatkowych dla oszczędzających 
na cele emerytalne, mieszkaniowe lub 
zdrowotne. Na co potrzeba co najmniej 
dwóch lat.

Wnioski Projekty energetyczne są 
strategiczne dla Polski. Rodzimy sektor 
bankowy jest w ograniczonym zakresie 
przygotowany do fi nansowanie długo-
terminowych inwestycji energetycz-
nych. Polskie banki potrzebują wdro-
żenia programu gromadzenia pasywów 
długoterminowych. Konieczne jest kre-
owanie nowych instrumentów fi nanso-
wych oraz budowanie wiarygodności 
Polski dla obniżania kosztów obsługi 
zadłużenia. 

Dr Zygmunt Parczewski, fi rma do-
radcza EnergSys

„Energy Roadmap 2050” stanowić 
będzie dla Polski poważne utrudnienie 
w planowaniu rozwoju, a następnie fi -
nansowaniu inwestycji energetycznych, 
racjonalnych kosztowo dla krajowego 
konsumenta i przedsiębiorcy. Polska 
nie ma własnej strategii energetycznej 
dostosowanej do założeń polityki eu-
ropejskiej. Strategii, której osią byłyby 
nie deklaracje i mało trafne prognozy, 
ale trwałe mechanizmy gospodarcze, 
wynikające ze spójnego i przewidywal-
nego systemu prawa. Brak ten obecnie  

skutkuje m.in. niepokojącym spowolnie-
niem nowych inwestycji – i to zarówno 
po stronie podażowej energii, jak też po 
stronie zarządzania popytem. Podejmo-
wane działania społeczne są potrzebne, 
ale nie mogą (nie powinny) zastępować 
profesjonalnych prac badawczo-rozwo-
jowych nad strategiami rozwoju krajowej 
gospodarki energetycznej.

W EnergSys  są aktualnie prowa-
dzone, z inicjatywy Krajowej Izby Go-
spodarczej, której częścią jest sektor 
energetyczny, prace nad oceną skutków 
dla społeczeństwa i gospodarki postu-
latów Komisji wynikających z dokumen-
tów „Roadmap 2050” oraz „Energy Ro-
admap 2050”. W tej ocenie prowadzimy 
dość złożone analizy bilansujące i po-
równujące potrzeby energetyczne od-
biorców sfery konsumpcji energii (go-
spodarstwa domowe) i sfery wytwórczej 
(wszystkie sektory biznesowe, w tym 
sektory przemysłu), z możliwościami 
dostaw paliw i energii. W tym podej-
ściu należy – co oczywiste – uwzględnić 
prognozowane tempo i zmiany struk-
tury i preferencji w długookresowym 
rozwoju gospodarczym kraju, z moż-
liwymi reakcjami odbiorców (mniej czy 
bardziej elastycznymi). Takie podejście 
ma charakter systemowy, co ujawnia 
wiele różnych, potencjalnych niespójno-
ści. Ich pominięcie (zamierzone lub nie-
świadome) skutkuje często ogromnymi 
konsekwencjami, których barometrem 
są decyzje inwestorów. 

Potencjalne skutki założeń „Road-
map 2050” (planu działań na rzecz go-
spodarki niskoemisyjnej) oraz „Energy 
Roadmap 2050” dla polskiej gospodar-
ki i społeczeństwa są opracowywane 
wyłącznie na podstawie tych dwu do-
kumentów. Nie było możliwe uwzględ-
nienie strategii polskiej, bo faktycznie 
jej nie ma. Nie ma w sensie wykorzy-
stania konkretnych wartości liczbowych 
wskazujących na korzyści i/lub koszty 
alternatyw rozwojowych energetyki- go-
spodarki i konsumentów (gospodarstw 
domowych).

Z naszych wstępnych ocen wyni-
ka, że konsumenci indywidualni oraz 
energochłonne sektory przemysłowe 
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będą mocno niekorzystnie odczuwać 
skutki wdrożenia zaleceń sformułowa-
nych w tych dokumentach unijnych. 
Wykonane w EnergSys oszacowania 
wskazują, że skutki przestawienia pol-
skiej energetyki z obecnej węglowej 
i wysokoemisyjnej na niskowęglową 
i niskoemisyjną będą  znacznie bardziej 
dotkliwe (nawet kilkukrotnie), aniżeli 
w bardziej rozwiniętych i bogatszych 
krajach EU 15. Ten wniosek wynika  
z porównania skutków wzrostu kosz-
tów gospodarstw domowych i wzrostu 
kosztów działalności w sektorach na-
rażonych na zjawisko ‘ucieczki emisji’ 
(carbon leakage) w Polsce i w Wielkiej 
Brytanii, w której tego typu prace re-
alizowane są przez różne ośrodki ba-
dawcze. A przecież prawdziwą konse-
kwencją takiej sytuacji będzie znaczący 
wzrost bezrobocia w kraju.

Co ciekawe, to właśnie na Wy-
spach Brytyjskich w trakcie dyskusji 
parlamentarnych zwrócono  uwagę na 
znaczący wpływ konsumpcji - poprzez 
zachowania konsumentów na genero-
wanie potrzeb energetycznych i emisji 
zanieczyszczeń. Zanieczyszczeń prze-
suwanych do innych krajów, w których 
nie będą obowiązywały drakońskie re-
strykcje niskowęglowe zaproponowa-
ne we wspomnianych dokumentach 
unijnych.

Konkluzje
1. Już wstępne wyniki badań nad 

skutkami polityki niskowęglowej 
dla Polski, proponowanej w doku-
mentach Komisji „Rodmap 2050”, 
a szczególnie „Energy Roadmap 
2050” upoważniają do rekomenda-
cji adresowanej do najwyższych or-
ganów kraju o konieczności istotnej 
modyfi kacji tych propozycji lub ich 
odrzucenia ze względu na zagroże-
nia społeczne i gospodarcze. Mo-
dyfi kacje powinny uwzględniać róż-
ny stopień rozwoju społeczeństw 
w państwach UE, jak również inne, 
bardziej sprawiedliwe mechanizmy 
podziału obciążeń generowanych 
polityką niskowęglową

2. W analizach i ocenach polityki ni-

skowęglowej Rząd RP powinien 
dążyć do wdrożenia nowych, bar-
dziej adekwatnych mierników 
zrównoważonego rozwoju w skali 
globalnej z uwzględnieniem proble-
mów generowanych konsumpcją, 
jako faktyczną przyczyną proble-
mów emisyjnych i nieracjonalnego 
gospodarowania zasobami przy-
rody.

  Podsumowanie

Rząd powinien w Brukseli poczynić 
starania zmniejszające ryzyko polskich 
inwestorów. Należy zwrócić uwagę na 
znaczący udział konsumentów indywi-
dualnych w generowaniu emisji gazów 
cieplarnianych.

Najważniejszym wyzwaniem reali-
zacji Krajowego Programu Inwestycyj-
nego jest znalezienie kapitałów, które 
umożliwią fi nansowanie inwestycji. 

„Energy Roadmap 2050” nie jest 
planem centralnym. Każdy kraj będzie 
tworzył własny mix energetyczny. Każ-
dy kraj będzie odpowiadał za własną 
politykę energetyczną. 

Zadaniem Komisji Europejskiej jest 
skoordynowanie indywidualnych uwa-
runkowań i potrzeb w ramach UE. Istot-
ne znaczenie będzie miał wzrost udzia-
łu odnawialnych źródeł energii. 

Nowym inwestycjom nie sprzyja 
niepewność fi nansowa, w tym drama-
tyczny spadek cen uprawnień do emisji 
CO2 na aukcjach. 

  Poprawa efektywności 
energetycznej

Do głównych przeszkód w popra-
wie efektywności energetycznej na-
leży zaliczyć: brak wiedzy, informacji 
oraz wsparcia fi nansowego dla ma-
łych i średnich przedsiębiorstw. Chęć 
ograniczenia kosztów zużycia energii 
mobilizuje do szkoleń pracowników 
i podejmowania działań w zakresie 
ograniczenia zużycia przy niewielkich 
nakładach kapitałowych. Zaledwie 7% 
badanych fi rm przeprowadziło audyt 
energetyczny, uznawany za najbar-

dziej przydatne narzędzie sprzyjające 
oszczędzaniu. 78% badanych fi rm nie 
ma i nie rozważa żadnego systemu za-
rządzania energią. 

Olgierd Dziekoński, Sekretarz Sta-
nu w Kancelarii Prezydenta RP

Ceny energii zmniejszają  swój 
wpływ na PKB. Ceny energii mają co-
raz mniejsze znaczenie też dla recesji 
gospodarczej.  Powyższe twierdzenia 
wynikają z obserwacji światowych tren-
dów kosztów zużycia energii w prze-
liczeniu na PKB. Co wynika głównie 
z zastosowania nowoczesnych tech-
nologii. Polska ma jednak ograniczone 
możliwości adaptacji gospodarki do no-
wych technologii, z uwagi na znaczący 
udział węgla w produkcji energii. 

Michał Machlejd, Prezes Zarzą-
du SPEC 

Kogeneracja stanowi szansę na 
poprawę efektywności energetycznej, 
którą w najbliższych kilku latach wyko-
rzysta SPEC. Planowana jest budowa 
co najmniej dwóch źródeł energii na 
terenie Warszawy, które będą wyko-
rzystywały gaz. Kolejnym elementem 
poprawy będzie zmniejszenie strat cie-
pła poprzez wprowadzanie nowych 
technologii (np. informatycznej) i no-
wych produktów. Nakładom inwesty-
cyjnym powinna towarzyszyć poprawa 
efektywności funkcjonowania przed-
siębiorstw, aby redukcja zużycia ener-
gii nie wpływała negatywnie na wyniki 
ekonomiczne fi rmy.  

Sylwester Śmigiel, Przewodni-
czący Forum Rozwoju Efektywnej 
Energii, Prezes Zarządu GASPOL 

Smart metering oraz tzw. rozpro-
szona energetyka, oparta o źródła od-
nawialne i paliwa niskoemisyjne,  są 
ważnymi wyzwaniami na drodze do 
zwiększania efektywności energetycz-
nej. Gąszcz przepisów, skomplikowa-
ny system wsparcia OZE, brak rze-
czywistego zaangażowania ze strony 
operatorów systemów dystrybucyjnych 
dziś mogą skutecznie zniechęcać in-
westorów do ich podjęcia. Punktem 
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wyjścia powinno być dla nas zwiększa-
nie efektywności systemu wspierania 
energetyki rozproszonej. Stworzenie 
programów współfi nansowania mikro-
kogeneracji czy fotowoltaiki, które są 
najbardziej obiecujące. Z kolei wyko-
rzystanie paliw niskoemisyjnych (gaz 
ziemny, gaz płynny) pozwoli radykal-
nie obniżyć emisję CO2. Jeśli nasze 
podejście do energetyki rozproszonej 
zintegrujemy z rozwojem przemysłu, 
budownictwa mieszkaniowego, plano-
waniem rozwoju obszarów wiejskich, 
to mamy szansę na stworzenie nowo-
czesnego systemu energetycznego 
uszytego na miarę naszych potrzeb, 
możliwości i obowiązków, których re-
alizacji podjęliśmy się wstępując do 
Unii Europejskiej.

Dr Sławomir Pasierb, Dyrektor ds. 
Badawczo - Rozwojowych FEWE, 
SRNPRE 

Polska w ostatnich kilkunastu la-
tach jest liderem w poprawie efektyw-
ności energetycznej  w UE - w latach 
1996-2007 tempo poprawy wynosi-
ło 3,6 %/rok. Czynnikami zmian by-
ły zmiany strukturalne i efektywność 
wymuszana przez rynek, w niewiel-
kim stopniu polityka efektywnego wy-
korzystania energii i jej instrumenty.  
Jednak zużycie energii pierwotnej ro-
śnie – ok.11% wzrost między 2005 r. 
a 2010 r., czyli na razie daleko od dą-
żenia do zero - energetycznego roz-

woju gospodarki - PEP 2030. Jeżeli 
chodzi o cel 20% oszczędności ener-
gii pierwotnej - nowa dyrektywa UE 
o EE - by osiągnąć 20% oszczędność 
w 2020 r., teraz w 2010 r. winniśmy 
mieć 6,7% oszczędność energii, nato-
miast mamy wzrost energii o 3.6% (EU 
energy trends to 2030, update 2009, 
scenariusz bazowy 2007), rok bazowy 
2007), a nie oszczędność. Czyli w la-
tach 2008-2020 winniśmy zaoszczę-
dzić 23,6% energii pierwotnej w sto-
sunku do 2007 r., aby osiągnąć 20% 
cel w 2020 r. Ale pytanie zasadnicze 
jest - czy przez głębszą poprawę efek-
tywności energetycznej wykorzystuje-
my szanse dla gospodarki i społeczeń-
stwa, szanse, jakie stawia przed nami 
duży i ciągle niewykorzystany ekono-
miczny potencjał oszczędności ener-
gii? Przede wszystkim winniśmy wyko-
rzystać te programy i przedsięwzięcia 
poprawy efektywności wykorzystania 
energii, które nie tylko przez zmniej-
szenie zużycia energii same w sobie 
są opłacalne, ale wnoszą dodatkowe 
wartości nie uwzględniane przez rynek. 
Przykładowo są to:

  poprawa jakości powietrza w ob-
szarach zurbanizowanych, gdyż 
każda opcja efektywności ener-
getycznej prowadzi do zmniejsze-
nia zużycia energii i redukcji emisji 
zanieczyszczeń powietrza;

  zmniejszenie kosztów energii w go-
spodarce i społeczeństwa, wzrost 

konkurencyjności go-
spodarki i łagodzenie 
skutków obciążenia 
budżetów domowych 
rosnącymi rachunka-
mi za energię. 20% 
oszczędność energii 
może dać zmniejsze-
nie kosztów energii 
w 2020 r. o 50,6 mld 
zł  i łącznie w latach 
2007-2020 329,3 
mld zł (przy obecnych 
cenach energii);

  zwiększenie zatrud-
nienia, na przykład 
tylko w termomo-

dernizacji istniejących budynków 
w można spodziewać się zwięk-
szenia zatrudnienia netto o ok. 
40 000 osób/rok w latach 2013-
2020, biorąc pod uwagę tylko 
umiarkowany scenariusz zwięk-
szenia tempa termomodernizacji.
Powstają pytania:  czy zro-

bi się to samo? Czy rynek dostrze-
że i w pełni wykorzysta tę szansę?                                                    
Czy potrzebna i jaka winna być polity-
ka państwa i programy wykonawcze, 
by pobudzić każdą  grupę użytkowni-
ków energii?  

 
Andrzej Szymański, Prezes Zarzą-
du Landis+Gyr 

Smart metering optymalizuje zu-
życie energii elektrycznej i będzie pro-
wadzić do obniżenia jej kosztów, mimo 
wzrostu cen jednostkowych. Rachunki 
za energię, otrzymywane raz w miesią-
cu sprzyjają bieżącej kontroli zużycia. 

Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii

Konkurencyjna gospodarka powin-
na produkować więcej przy mniejszym 
zużyciu energii. Osiągnięcie efektywno-
ści energetycznej wymaga rozwijania 
świadomości w tej dziedzinie. Dzięki 
właściwym regulacjom prawnym moż-
na wspierać pozyskiwanie środków fi -
nansowych na inwestycje, których 
zwrot może nastąpić dzięki uzyska-
nym oszczędnościom. Polska zobo-
wiązała się do oszczędności 53 400 
GWh energii do 2016 roku.

Oczekuje się, że prawie połowę 
planowanych oszczędności uzyska 
się dzięki implementacji mechanizmów 
Ustawy o Efektywności Energetycz-
nej z 14 kwietnia 2011 roku. Prezes 
URE, poprzez system przetargów,
będzie premiował najbardziej efektywne 
przedsięwzięcia służące optymalizacji 
zużycia energii, przyznając świadectwa 
efektywności energetycznej tzw. Białe 
Certyfi katy. Artykuł 19 Ustawy otwiera 
możliwości uczestnictwa w przetargu 
nie tylko podmiotom uprawnionym, ale 
również podmiotom przez nich upo-
ważnionym. Ten zapis daje szansę 

Sylwester Śmigiel, Przewodniczący Forum 

Rozwoju Efektywnej Energii, Prezes Zarządu GASPOL
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włączenia się w procesy inwestycyj-
ne, wspierane przez Ustawę, podmio-
tom, które mogą inwestować jako tzw. 
strona trzecia. Pomiędzy przedsiębior-
stwo energetyczne a użytkownika koń-
cowego wchodzi inwestor (podmiot 
upoważniony), skłonny inwestować 
w energooszczędne technologie.Firma 
taka dostarcza nie tylko kapitału, ale 
przede wszystkim dostarcza kompletny 
zakres usług eksperckich na etapie pla-
nowania i realizacji inwestycji oraz eks-
ploatacji, gwarantując konkretny efekt 
energetyczny. Efekt ten jest podsta-
wą spłaty zainwestowanego kapitału.

Wydaje się, iż mimo braku jasnej in-
tencji, ustawodawca otworzył przedsię-
biorcom i bankom furtkę do lukratyw-
nych inwestycji, a sam zapewnił sobie 
wsparcie szerokiej grupy inwestorów 
gotowych inwestować w oszczędza-
nie energii.

Jacek Szymczak, Prezes Zarządu 
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo 
Polskie 

Do osiągnięcia efektywności ener-
getycznej potrzebna jest harmonia na 
dwóch poziomach: legislacyjnym (w UE 
oraz w kraju) oraz gospodarczym. Nie-
pewność legislacyjna, np. w zakresie 
funkcjonowania systemu wsparcia 
żółtych i czerwonych certyfi katów do 

2012 r., nie sprzyja rozwojowi aktyw-
ności inwestycyjnej. Kogeneracja wy-
twarza obecnie ok. 60% energii ciepl-
nej. Potencjał małych elektrociepłowni 
można oszacować na ok. 3 tys. MW. 
Do jego wykorzystania potrzebny jest 
rządowy system wsparcia. Zmniejsza-
nie strat w sieciach ciepłowniczych też 
jest środkiem do osiągnięcia celu. 20 lat 
temu te straty wynosiły ok. 20%, obec-
nie – 12%. Efektywne przedsiębiorstwa 
nie mogą być karane za swoją aktyw-
ność np. poprzez stawki taryfowe. Ra-
czej należy je wspierać, co nie wymaga 
wysokich nakładów, a sprzyja wzrosto-

wi efektywności 
energetycznej. 
Poprawa efek-
tywności ener-
getycznej zależy 
także od sposo-
bu wykorzystania 
odpadów komu-
nalnych oraz po-
ziomu świadomo-
ści odbiorców. 

Prof. Krzysztof 
Żmijewski, Se-
kretarz Gene-
ralny SRNPRE

Ceny ener-
gii w Polsce bę-
dą wzrastać, co 
będzie wynikiem 

wydatków poniesionych  m.in. na za-
kup praw do emisji CO2 oraz inwestycje 
pozwalające na redukcję emisji zanie-
czyszczeń. To wymusza konieczność 
obniżenia zużycia energii. Zamiana źró-
deł energii w Polsce, np. węgla na gaz, 
spowoduje zmniejszenie emisji CO2 
o 50%. Taki sam efekt można osiągnąć 
poprzez zmniejszenie zużycia energii 
o połowę. Redukcja emisji w Polsce 
może być wprowadzana w różnych 
obszarach, np. budownictwo, trans-
port, przemysł. 

Obecnie 40% energii jest zużywane 
w budynkach. Termomodernizacja tylko 
połowy z nich, redukująca straty o po-
łowę, doprowadzi do redukcji globalnej 
emisji o 10%. W transporcie zużywamy 

21% energii. Modyfi kacja organizacji, 
polegająca na wprowadzaniu udogod-
nień dla transportu zbiorowego, za-
chęci do pozostawiania samochodów 
w garażach. Przemysł zużywa 30% 
energii. Tę wartość można zmniejszyć 
poprzez racjonalne używanie energii. 

Poprawa efektywności energetycz-
nej jest szóstym paliwem. 

  OTWARTE 
POSIEDZENIE 
SPOŁECZNEJ RADY 
NARODOWEGO 
PROGRAMU REDUKCJI 
EMISJI

Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekre-
tarz Stanu, Ministerstwo Gospo-
darki

SRNPRE pełni rolę platformy poro-
zumienia i znalezienia rozsądnego kom-
promisu we wdrażaniu zmian w energe-
tyce. Skuteczność Rady jest widoczna 
m.in. poprzez zaangażowanie do współ-
pracy przedstawicieli wielu środowisk. 
Wyniki pracy Rady są pomocne w pracy 
polityków odpowiedzialnych za gospo-
darkę, w tym energetykę. 

Prof. Michał Kleiber, Prezes PAN 
i Wiceprzewodniczący SRNPRE

Gospodarka niskoemisyjna, zrów-
noważony rozwój oraz innowacyjność 
trzeba rozpatrywać łącznie. Nie będzie 
możliwy rozwój jednego z tych segmen-
tów z zaniedbaniem pozostałych. 

Gospodarka niskoemisyjna, to sy-
nergia pochodząca z różnych obszarów 
działalności gospodarczej i społecznej. 
Rozwojowi nowoczesnych technologii 
i redukcji emisji w gospodarce powinna 
towarzyszyć szeroka kampania eduka-
cyjna w społeczeństwie. Realizacja am-
bitnych planów wymaga także kapitału 
oraz badań naukowych. 

Dr Janusz Steinhoff, Wiceprzewod-
niczący SRNPRE

Program wdrożenia pakietu ener-
getyczno-klimatycznego jest zadaniem 
na kilkanaście lat. Brak porozumie-
nia podczas Konferencji w Kopen-

Prof. Michał Kleiber, Wiceprzewodniczący 

Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
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hadze może przynieść negatywne 
skutki dla Polski. Wyzwaniu obniże-
nia energochłonności gospodarki oraz 
15% udziału energii odnawialnej w bi-
lansie energetycznym Polska będzie 
w stanie sprostać. Najtrudniejsze bę-
dzie zadanie wymiany źródeł energii 
w ciepłownictwie i elektroenergetyce. 
Spośród rekomendowanych rozwią-
zań należy – w ramach WTO – podjąć 
działania niwelujące skutki utraty kon-
kurencyjności przemysłu spowodowa-
ne wdrażaniem pakietu klimatyczno-
energetycznego.  

Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekre-
tarz Generalny SRNPRE

W zakresie gospodarki niskoemisyj-
nej SRNPRE prowadziła działania na 
rzecz polskiego rządu (współpraca we-
wnętrzna)  oraz na rzecz polskiej prezy-
dencji (współpraca zewnętrzna). Rada 
postawiła sobie trzy główne zadania 
związane z gospodarką niskoemisyjną: 
zbadanie stanu istniejącego (diagnoza), 
ocenę stanu świadomości, zdefi niowa-
nie efektywnych działań (zaleceń). Wy-
nikiem pracy Rady są: „Błękitna Księ-
ga” (resume Rady), „Zielona Księga” 
(diagnoza stanu), „Biała Księga” (pro-
ponowane rozwiązania), „Mapy Drogo-
we” (terminy i środki) oraz inne opraco-
wania (opinie i analizy). Rada utrzymuje 
także aktywny kontakt z uczestnikami 

rynku, głównie poprzez organizowa-
nie licznych debat, konferencji krajo-
wych i zagranicznych oraz jest w sta-
łym kontakcie z mediami. Realizacja 
zadań SRNPRE jest wynikiem współ-
pracy z wieloma podmiotami funkcjo-
nującymi na rynku. 

Rada będzie uczestniczyć w reali-
zacji Narodowego Programu Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) 
i działać w zakresie: oceny emisyjności 
gospodarki, oceny stanu techniczne-
go gospodarki oraz analizy potencjału 
ekonomicznego. 

Arne Mogren, Dyrektor Programo-
wy, Europejska Fundacja Klima-
tyczna

Dywersyfi kacja źródeł energii, głów-
nie poprzez dekarbonizację jest ko-
niecznością. Zakłada się redukcję te-
go surowca (węgla) o 80% - 90% do 
2050 r. Dodatkowo należy wdrażać 
technologię CCS. Co spowoduje re-
dukcję globalnej emisji CO2 z obec-
nego poziomu 5,3 gigaton rocznie do 
poziomu 1,2 gigatony. Unia Europej-
ska przyjęła zobowiązanie, że stanie 
się wysoce energooszczędną, nisko-
emisyjną gospodarką. Z powodzeniem 
podejmuje zatem wysiłek redukowania 
swoich emisji gazów cieplarnianych, 
które stanowią obecnie 11% emisji glo-
balnych (włączając w to emisje wyni-

kające z wylesiania) i oddziela wzrost 
gospodarczy od wzrostu emisji.

Głównym narzędziem dekarboni-
zacji jest rozwijanie elektryfi kacji, za-
równo w transporcie, jak też w ogrze-
waniu. Głównym wyzwaniem procesu 
redukcji zużycia węgla jest uzyskanie 
akceptacji społecznej. Koszty ekono-
miczne wdrażania planów redukcji emi-
sji nie są problemem. W perspektywie 
2030 r. konieczne jest osiągnięcie 
ok. 50% udziału źródeł odnawialnych 
w produkcji energii. Redukcja zużycia 
węgla i wzrost zużycia energii elek-
trycznej powinny odbywać się w ska-
li globalnej UE. To wymaga rozbudo-
wy sieci przesyłowej. Plany do 2030 r. 
przewidują wzrost inwestycji w infra-
strukturę przesyłową o 47%. 

Wśród głównych elementów polity-
ki dekarbonizacji największe znaczenie 
mają: rozbudowa sieci przesyłowych, 
wzrost inwestycji w źródła odnawialne 
i przejście od wydatków operacyjnych 
do kapitałowych. 

  PODSUMOWANIE

Power Ring 2011 r. był okazją do 
podsumowania dwóch lat pracy Spo-
łecznej Rady Narodowego Programu 
Redukcji Emisji. Bezpośrednio po za-
kończeniu I sesji - członkowie Prezy-
dium Rady - prof. Jerzy Buzek, prof. 
Michał Kleiber oraz dr Janusz Steinhoff  
odebrali z rąk prof. Macieja Kaliskiego, 
wiceministra gospodarki, odznaczenia 
resortowe - „Za zasługi dla energetyki”.

Profesor Jerzy Buzek podkreślił 
znaczenie nowych inwestycji w ener-
getyce dla utrzymania tempa rozwoju 
gospodarczego Polski, wyrównania 
różnic cywilizacyjnych między metro-
poliami a peryferiami kraju oraz deter-
minującą procesy zmian - rolę efek-
tywności energetycznej i wdrożenia 
programu inteligentnych energetycz-
nych sieci przesyłowych i dystrybu-
cyjnych. 

Arne Mogren dyrektor Programowy, 

Europejska Fundacja Klimatyczna 
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Okazuje się, że unijne zobowiązania 
redukcyjne, zawarte w pakiecie 

energetyczno-klimatycznym, tak po-
wszechnie w Polsce krytykowanym, 
nie tylko nie są zabójcze dla polskiej 
gospodarki, ale wręcz możliwe do reali-
zacji na wyższym niż przyjęty dotąd po-
ziomie ambicji. Czy możliwy jest więc 
długoterminowy rozwój zgodny z wy-
mogami ochrony klimatu, jednocześnie 
gwarantujący Polsce bezpieczeństwo 
energetyczne i silną pozycję na świa-
towym rynku, prowadzący do poprawy 
warunków życia w naszym kraju oraz 
rozwiązania problemu bezrobocia? Co 
powinno być siłą napędową budowa-
nia konkurencyjnej gospodarki w per-
spektywie 2030 r.?

NISKOEMISYJNY MODEL 
ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO 

w sektorze energetycznym

Konieczne z powodu ocieplenia klimatu przejście na gospodarkę 
niskowęglową może stać się antidotum na pogrążoną w kryzysie 

gospodarkę. Znaczne korzyści odniosłaby także Polska - wskazuje 
opublikowany 31 stycznia br. przez Komisję Europejską raport nt. skutków 
podniesienia celu redukcji emisji do 30% do 2020 r. dla poszczególnych 
państw członkowskich. Z najnowszych badań wynika ponadto, że 
w perspektywie 2030 r. Polska będzie w stanie zredukować emisje gazów 
cieplarnianych aż o 53%. 

Cezary Tomasz Szyjko, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr nauk prawnych, 
adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  Kryzys to szansa

Walka z recesją nie może ozna-
czać, że działania na rzecz ogranicze-
nia kryzysu energetycznego i klima-
tycznego odłożone zostaną na później. 
W rozwiniętych gospodarczo pań-
stwach świata uznano, że kryzys to 
najlepszy czas, by zacząć rewolucję 
w motoryzacji. Kiedy ludzie oszczę-
dzają, można stworzyć nowy, „zielony” 
przemysł, pobudzając przy tym gospo-
darkę. A po kryzysie zacznie się odci-
nanie kuponów od inwestycji, którym 
przyszłe sukcesy z góry zagwaranto-
wały decyzje polityków. Wyśrubowa-
ne  normy emisyjne w UE wprowadza 
się w samym środku największego od 
dziesięcioleci kryzysu gospodarczego 

na świecie. A przecież spełnienie tych 
norm podbije ceny energii.

Kryzys ekonomiczny, globalizacja 
i zmiany klimatyczne na nowo defi niują 
obecnie świat. Dawne potęgi gospo-
darcze tracą swoje znaczenie, rośnie 
rola nowych, takich jak: Chiny, Brazy-
lia, czy Indie. Wzrost demografi czny 
i stopniowa poprawa poziomu życia 
7 mld ludzi powodują wyczerpywanie 
zasobów naturalnych, w tym nieodna-
wialnych surowców energetycznych. 
Zbyt długo Europa i Ameryka żyły na 
kredyt i teraz nadszedł czas płacenia 
rachunków. Zmiany klimatu przybie-
rają na sile, niemal każdy kolejny rok 
jest cieplejszy od poprzedniego prowa-
dząc do coraz większych strat, przede 
wszystkim w krajach najbiedniejszych, 
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których odpowiedzialność za zmiany 
klimatu jest znikoma.

Jednocześnie w coraz większym 
stopniu świat wkracza na ścieżkę bu-
dowy gospodarki opartej na efektyw-
nym wykorzystaniu lokalnych, odna-
wialnych zasobów. Wartość rynku 
zielonych technologii energetycznych 
rośnie co roku o kilkanaście procent, 
przekroczyła już 3 mld dolarów. Po-
mimo tego, że Unia Europejska stara 
się być liderem działań w ochronie kli-
matu, na szczycie listy benefi cjentów 
tych zmian brakuje niemal wszystkich 
państw członkowskich. Wyróżniają się 
jedynie Niemcy, które są w pierwszej 
piątce krajów dysponujących najwięk-
szą liczbą patentów w obszarze „czy-
stych" technologii.

Problem ten dotyczy także Polski, 
która zamiast budować innowacyj-
ną gospodarkę ogromną energię po-
święca na obronę węglowego systemu 
energetycznego. Według wskaźnika 
eko-innowacyjności nasz kraj jest na 
ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. 
Z jego wartością dwa raz niższą niż 
średnia państw UE, a trzy razy niższą 
od lidera - Finlandii. Czy kryzys to do-
bry moment na wycofywanie się z in-
nowacji czy właśnie dobry moment na 
ich wdrażanie? Jeżeli chcemy za 20-40 
lat mieć konkurencyjną, nowoczesną 
gospodarkę musimy już teraz zawo-
łać „wszystkie ręce na pokład" i jasno 
określić kierunek rejsu.

   Najnowsza
inicjatywa UE

31 stycznia br. Komisja Europejska 
opublikowała długooczekiwany doku-
ment na temat skutków podniesienia 
celu redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych do 2020 r. z 20 do 30% dla po-
szczególnych państw członkowskich 
Unii Europejskiej. Z raportu zatytuło-
wanego Analysis of options to move 
beyond 20% greenhouse gas emis-
sion reductions: Member State results 
(pełny tekst na stronie: http://ec.euro-
pa.eu/clima/policies/package/docs/
staff _working_doc_2012_en.pdf) wy-

nika, że w Polsce zwiększenie unijne-
go celu redukcyjnego do 30% będzie 
skutkowało zwiększeniem przychodów 
budżetu Polski ze sprzedaży upraw-
nień do emisji w ramach Europejskie-
go Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) 
o 2,124 mld euro w 2020 r., ograni-
czeniem wydatków na paliwo o 1200 
milionów euro rocznie oraz zaoszczę-

dzeniem do 1,311 mld euro rocznie 
dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia 
powietrza. 

- Na szczęście coraz więcej osób 
w naszym kraju zgadza się, że walkę 
ze zmianami klimatu i kryzysem go-
spodarczym można połączyć - mówi 
Zbigniew Karaczun, prezes Polskiego 
Klubu Ekologicznego Okręgu Mazo-

Rys. 2. Podatek węglowy i ekwiwalenty

Rys. 1. Rozwój technologii niskoemisyjnych w Polsce
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wieckiego, ekspert Koalicji Klimatycz-
nej. - Jest coraz więcej dowodów na 
to, że opóźnianie kluczowych inwestycji 
w niskoemisyjną gospodarkę i skupienie 
się na obronie przestarzałego systemu 
opartego na węglu wpłynie negatywnie 
na konkurencyjność naszej gospodarki 
- dodaje Karaczun. Tym niemniej, działa-
nia na rzecz ochrony klimatu to nie tylko 
szansa na nowoczesną i konkurencyj-
ną gospodarkę, ale także nasz obowią-
zek wobec przyszłych pokoleń, u któ-
rych zaciągamy teraz dług wynikający 
z nadmiernej konsumpcji powodującej 
degradacje środowiska i wyczerpywa-
nie zasobów nieodnawialnych. 

- Kryzys gospodarczy to okres, 
kiedy trudniej fi nansować wiele przed-
sięwzięć inwestycyjnych. Ale z drugiej 
strony, kryzys się kiedyś skończy, a tym-
czasem długookresowe problemy go-
spodarcze związane m.in. z ograniczo-
nymi zasobami naturalnymi i zmianami 
klimatycznymi same się nie rozwiążą. 
Ważne więc, aby w czasie wychodzenia 
z kryzysu nie zapomnieć o długookre-
sowych problemach - uważa prof. Wi-
told Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu 
Politechniki Warszawskiej, główny do-
radca ekonomiczny PwC. 

Wynikające z redukcji emisji zmniej-
szenie energochłonności gospodarki 
obniżyłoby koszty polskich przedsiębior-
ców, pozwalając im na większe inwesty-
cje i poprawiając ich konkurencyjność 
na międzynarodowych rynkach. - Wyj-
ście z kryzysu wymaga inwestycji przy-

noszących wzrost i miejsca pracy. Jak 
wskazuje Strategia Europa 2020, szcze-
gólna rolę pełnią tu, zarówno w całej 
Unii Europejskiej, jak i w Polsce, inwe-
stycje w czyste technologie, przede 
wszystkim w efektywność energetycz-
ną - podkreśla Jan Nill z Dyrekcji Gene-
ralnej ds. Klimatu Komisji Europejskiej. 

   Instrumentarium polityki 
klimatycznej

Koszty i korzyści wynikające z re-
alizacji ambitnych celów redukcyjnych 
w Polsce przedstawia przygotowany 
na zamówienie Polskiego Klubu Eko-
logicznego Okręgu Mazowieckiego 
oraz WWF Polska przez Instytut Ba-
dań Strukturalnych raport pt. Niskoemi-
syjne dylematy - Jak ograniczyć emisję 
gazów cieplarnianych i co to oznacza 
dla polskiej gospodarki? Raport wska-
zuje, że w perspektywie 2030 r. Pol-
ska może zredukować emisje gazów 
cieplarnianych aż o 53% w stosunku 
do poziomu z 1990 r. 

- Zmniejszenie emisji gazów cie-
plarnianych z obecnego poziomu 400 
do 210 MtCO2e w 2030 r. jest zada-
niem bardzo ambitnym i wymagającym 
skoordynowanych działań w warstwie 
regulacyjnej, operacyjnej, implemen-
tacyjnej i fi nansowej - uważa Maciej 
Bukowski, prezes Instytutu Badań 
Strukturalnych i współtwórca raportu. 
Z przedstawionego raportu wynika, że 
taka redukcja jest osiągalna pod wa-

runkiem zastosowania przez państwo 
pełnego instrumentarium polityki kli-
matycznej: wdrożenia ambitnego pla-
nu inwestycyjnego w energetyce; pod-
niesieniu efektywności energetycznej 
gospodarstw domowych; zwiększenia 
efektywności energetycznej i paliwowej 
w przedsiębiorstwach; kontroli wzrostu 
emisji w transporcie, wzrostu racjonal-
ności konsumpcji paliw i energii u od-
biorców fi nalnych oraz przemysłowych 
stymulowanego narzędziami fi skalnymi. 

- Tak znacząca redukcja emisji 
z pewnością nie będzie dla naszego 
kraju procesem łatwym, ale jest to wy-
zwanie, które warto podjąć, kierując 
tym samym gospodarkę w stronę no-
woczesnej, opartej na innowacji ścieżki 
rozwoju - twierdzi Monika Marks z WWF 
Polska. - Okazuje się, że unijne zobo-
wiązania redukcyjne, zawarte w Pakie-
cie energetyczno-klimatycznym, tak po-
wszechnie w Polsce krytykowanym, nie 
tylko nie są zabójcze dla polskiej gospo-
darki, ale wręcz możliwe do realizacji na 
wyższym niż przyjęty dotąd poziomie 
ambicji. Z raportu wynika również, że 
inwestycja w energetykę jądrową nie 
jest wcale warunkiem koniecznym dla 
osiągnięcia niezbędnej redukcji. 

  Finansowanie 
technologii

Kluczowym dylematem wydaje się 
znalezienie źródeł fi nansowania przej-
ścia do gospodarki niskowęglowej 

Rys. 3. Skutki makroekonomiczne pakietu redukcyjnego 
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w czasach kryzysu i po nim? Jak pogo-
dzić potrzebę fi nansowania ze środków 
publicznych i konieczność ogranicze-
nia wydatków budżetowych w Polsce? 
Proponowane działania wymagają pre-
ferowania przez państwo odpowied-
niej - niskoemisyjnej - ścieżki rozwoju 
technologicznego w sektorze energe-
tycznym, w tym także gotowości do 
rekompensowania fi rmom z tego sek-
tora ponoszonych kosztów ponadstan-
dardowych wydatków inwestycyjnych 
w droższe, niskowęglowe technologie. 
Po drugie, znaczne, niewykorzystane 
rezerwy ekologiczne i ekonomiczne 
tkwią w efektywności wykorzystania 
zasobów przez gospodarstwa domowe 
i przedsiębiorstwa. Dotyczy to zwłasz-
cza efektywności energetycznej i pali-
wowej, której ważnym źródłem mogą 
być termomodernizacje nieruchomości 
prywatnych i komercyjnych. 

Realistyczny scenariusz ich reali-
zacji łącznie z wdrożeniem technolo-
gii oszczędzających energię lub pali-
wa na poziomie urządzeń domowych, 

oświetlenia i linii produkcyjnych pozwa-
la osiągnąć redukcje emisji w pełni po-
równywalne co do skali z konsekwen-
cjami ambitnego planu inwestycyjnego 
w energetyce. Trzecim ważnym ob-
szarem gospodarki, w którym innowa-
cje technologiczne mogą potencjalnie 
zwiększyć efektywność działalności 
ekonomicznej przy jednoczesnym po-
zytywnym wkładzie do polityki klima-
tycznej, jest transport. Ten cel można 
osiągnąć dzięki stopniowej moderni-
zacji fl oty samochodowej i ciężarowej. 

Niezbędnym elementem ambit-
nej polityki klimatycznej powinno być 
wprowadzenie podatku węglowego, 
opłat za emisje, zwłaszcza w energe-
tyce. Umiejętne przeznaczanie przy-
chodów z podatku węglowego na zie-
loną reformę podatkową i fi nansowanie 
korzystnych dla gospodarki inwestycji 
klimatycznych, zwłaszcza w obszarze 
innowacji, efektywności energetycznej 
i paliwowej, jest kluczem do spełnienia 
ambitnych celów redukcyjnych w per-
spektywie 2030 r. Należy też podkreślić, 

że opóźnianie kluczowych inwestycji 
w niskoemisyjną gospodarkę - przede 
wszystkim w energetyce - silnie obni-
ży potencjał redukcji emisji, a w długim 
okresie zwiąże Polskę z wysokoemisyj-
ną infrastrukturą wpływającą negatyw-
nie na konkurencyjność gospodarki. 

- Jeśli chcemy powstrzymać wzrost 
globalnej temperatury na krytycznym 
poziomie 2°C powyżej czasów przed-
przemysłowych, kraje rozwinięte po-
winny podjąć wyzwanie ograniczenia 
emisji o przynajmniej 80% do 2050 r. 
- twierdzi dr Andrzej Kassenberg, pre-
zes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Kon-
kludując, przed Polską już dziś cywili-
zacyjna szansa podjęcia konkretnych 
awangardowych działań na rzecz nisko-
emisyjnej przyszłości Europy. Mądrze 
przeprowadzona niskoemisyjna trans-
formacja będzie impulsem rozwojowym 
dla Polski. 

Rys. 4. Mix działań dla redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 2030 r.
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NIE MARNUJCIE PIENIĘDZY TAM, 
GDZIE NIE MUSICIE!

W Polsce nikt nikogo nie rozlicza z przyszłości. Kłócimy się i walczymy ze 
sobą o historię, natomiast nikt nie ocenia nikogo za to, że przygotował 

sensowne plany i strategie na przyszłość. Wdrażanie przedsięwzięć efektywności 
energetycznej wymusi na nas konieczność dokonania fundamentalnej zmiany 
w społecznej świadomości.

  Efektywność dwóch 
prędkości

W ostatnich 10 latach w Polsce 
dokonał się ogromny postęp 

w zakresie efektywności energetycz-
nej. Energochłonność PKB spadła bo-
wiem o 1/3, a mimo to nadal efektyw-
ność energetyczna polskiej gospodarki 
jest 3 razy niższa niż w najbardziej roz-
winiętych krajach Unii Europejskiej i 2 
razy niższa niż średnia w krajach wspól-
noty. W porównaniu z początkiem lat 
90. dokonaliśmy niemal cywilizacyjne-
go skoku, gdyż na progu transformacji 
efektywność w jakiejkolwiek dziedzinie 
życia była owiana tajemnicą enigma-
tycznej innowacyjności.

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o efektywności energetycznej wpro-
wadzono kilka mechanizmów efek-
tywnościowych, m.in. system białych 
certyfi katów. Ma on doprowadzić do 
rezultatów oszczędnościowych w 3 ob-
szarach: konsumpcji energii przez od-
biorców końcowych, zużywania ener-
gii przez urządzenia potrzeb własnych 
oraz strat energii elektrycznej, ciepła 
i gazu ziemnego w przesyle i dystry-
bucji.

Jak twierdzi Jan Olbrycht, poseł do 
Parlamentu Europejskiego, zajmujący 
się funduszami strukturalnymi, efektyw-
ność energetyczna (EE) jest obecnie 
jednym z najbardziej modnych tema-
tów w praktycznie wszystkich środo-

wiskach Unii Europejskiej. Rodzi to 
pewne niebezpieczeństwo, związane 
z poczuciem, że wszyscy już na ten te-
mat wszystko wiedzą, a na włosku wisi 
sytuacja, gdy do jednego worka wrzu-
ci się oszczędność CO2, oszczędność 
energii w ogóle, urządzenia rozproszo-
nej energetyki czy odnawialne źródła 
energii (OZE). Jak twierdzi europoseł, 
w powszechnym dyskursie te wszyst-
kie elementy już traktuje się jako EE.  

Bruksela czyni dziś zdecydowane 
kroki, które zmuszą kraje członkow-
skie do implementacji komponentów 
EE w niemalże wszystkie procesy in-
westycyjne. Bezpośrednią operacjona-
lizacją tej polityki będzie przyszły okres 
programowania budżetu unijnego, obej-

Piotr Dominiak, „Nowa Energia”
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mujący lata 2014 – 2020. Już dziś wia-
domo, że bez rozsądnego modelu reali-
zacji przedsięwzięć efektywnościowych 
w polskiej gospodarce narodowej nie 
będziemy mogli swobodnie dyspono-
wać przyznanymi nam pieniędzmi. 

  Jak „nowa” Unia zjadła 
musztardę po obiedzie?

W okresie 2007 – 2013 fundusze 
strukturalne były i są wydawane na 
terenie całej Unii, ale tylko na obsza-
rze starej, bogatej piętnastki, pojawia 
się „możliwość wydatkowania pienię-
dzy na efektywność energetyczną”. 
Przez pierwsze trzy lata funkcjonowa-
nia obecnego okresu programowania 
w naszym kraju taka możliwość w ogó-
le nie istniała. Pojawiła się natomiast 
w momencie, kiedy wybuchł kryzys 
i kiedy trzeba było z jednej strony bły-
skawicznie reagować na kryzys fi nan-
sowy i kiedy trzeba było również umie-
jętnie i szybko wpompować pieniądze 
w rynek. Wtedy dosyć szybko udało 
nam się przekonać polityków w UE, 
że należy dać pieniądze na EE w bu-
dynkach. 3 lata wcześniej w ogóle nie 
było o tym mowy, mówiono, że budynki 
to jest kwestia prywatnych dewelope-
rów. W czasie kryzysu stwierdzono, że 
trzeba dać pieniądze na EE - mówi eu-
roposeł Olbrycht. Dlaczego tak się sta-
ło? Ponieważ jest to relatywnie proste 
i szybkie działanie, nieskomplikowane 
w rozliczeniach i dające bardzo szyb-
kie efekty. Jedynym mankamentem 
jest czas – o całym przedsięwzięciu 
pomyślano za późno. 

Olbrycht twierdzi, że w Polsce mie-
liśmy – i do dziś mamy – możliwość 
wydatkowania kilku procent z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego na EE w budynkach. Efekt jest 
jednak bardzo mizerny, ponieważ pie-
niądze zostały podzielone wcześniej: 
na drogi, oczyszczalnie ścieków itd. 
Na samą efektywność energetyczną 
w budynkach trzeba by komuś zabrać. 
Jedyny kraj w którym się to udało, to 
Francja, która uruchomiła specjalne 
programy dotyczące EE, jednak tam 

pieniądze strukturalne UE są bardzo 
scentralizowane.

  Jak wydać 80 mld euro 
w 7 lat?

Politycy w Brukseli planują naszą 
przyszłość w sposób bardziej przewidy-
walny niż ich koledzy z Warszawy. Dlate-
go już dziś możemy z grubsza wskazać, 
na co będziemy mogli wydawać pienią-
dze z unijnego skarbca przez kolejnych 
7 lat do 2020 r. 

Podstawowe priorytety są ogólnie 
zarysowane w strategii klimatyczno-
energetycznej 3x20. Drugim elementem 
są tzw. cele tematyczne, które wska-
zują, że gros pieniędzy trzeba będzie 
zainwestować w EE i w OZE. Kolejne 
dokumenty Komisji Europejskiej bardzo 
precyzyjnie określają, na co będzie moż-
na przeznaczyć fundusze np. w Polsce. 

Zdaniem Jana Olbrychta możemy 
spokojnie założyć, że – wg decyzji ko-
misji – dostaniemy 2,5% dochodu na-
rodowego brutto. Dziś jest to wartość 
około 80 mld euro. 1/3 tej kwoty stano-
wi Fundusz Spójności. Informacje ko-
misji wyraźnie wskazują, że w ramach 
FS powinny być realizowane działania 
z zakresu ochrony środowiska, w tym 
również dotyczące zrównoważonych 
źródeł energii, a także inne inwestycje 
środowiskowe, drogowe i transporto-
we, dotyczące w szczególności EE. 
Pominąwszy ten Fundusz zostaje nam 
niespełna 70% z 80 mld. Z tych 70% 
należy odliczyć 25% na EFS. Zostaje  
nam ponad połowa europejskich fundu-
szy strukturalnych. KE proponuje, aby 
minimum 50% z nich przeznaczyć po 
pierwsze na działania innowacyjne, po 
drugie na sektor MŚP, a po trzecie na 
EE (z całej tej puli minimum 6% musi 
być wykorzystane na EE). Po raz pierw-
szy w historii wspólnoty pieniądze będą 
w tak jednoznaczny sposób kierowane 
do tego obszaru - ocenia Olbrycht. 

  Efektywność albo życie

Wykorzystywanie pieniędzy wspól-
noty musi być zgodne z prawem pol-

skim. Wobec tego nasze prawo mu-
si dokładnie określać w jaki sposób 
i jakie zadania mogą być realizowane 
w obszarze EE. Musimy ustalić nasze 
własne priorytety w tym zakresie. Pie-
niądze będą wydawane na polskie pro-
jekty według polskich zasad. Zarówno 
w programach operacyjnych prowa-
dzonych centralnie z poziomu rządo-
wego, jak i w tych regionalnych będą 
musiały znaleźć się elementy związa-
ne z EE. 

Programy te z całą pewnością bę-
dą zawierały bardzo silne wątki reali-
zacji strategii niskowęglowych w mia-
stach, co spowoduje, że rząd będzie 
musiał stawiać wiele nowych wymagań 
miastom, aby realizowały komponen-
ty efektywnościowe w różnorodnych 
procesach inwestycyjnych, dotyczą-
cych m.in. transportu czy budownic-
twa mieszkaniowego. 

Obecnie przygotowywane projekty 
rozporządzeń unijnych, wskazujące na 
priorytety inwestycyjne w poszczegól-
nych krajach dotyczą przede wszyst-
kim takich obszarów jak EE, OZE i sek-
tor małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP). Przedsiębiorstwa te będą ob-
ligowane do wskazywania w swoich 
projektach, że realizują działania zwią-
zane z EE. A z uwagi na ich niski po-
tencjał w tym zakresie potrzebne będą 
dodatkowo działania, które wesprą je 
w procesach rozwijania efektywności.

Dokumenty unijne jako prioryte-
towe wskazują także wspieranie EE 
i OZE w infrastrukturze publicznej. 
A w sektorze publicznym od sektora 
budowlanego będzie wymagane, aby 
każda inwestycja zawierała wyraźny 
komponent EE. W aspekcie dystrybu-
cji energii będzie to dotyczyło również 
wspierania rozwoju inteligentnej sieci. 

Już w 2013 r. rząd będzie musiał 
rozpocząć uzgodnienia z samorządami, 
organizacjami przedsiębiorców, związ-
kami zawodowymi i innymi liczącymi 
się grupami społecznymi na temat 
ostatecznego kształtu programu, który 
rozpocznie się w 2014 r. Sformułowa-
ne na poziomie Brukseli kierunki inwe-
stycji będziemy musieli skonfrontować 
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na i dostarczana za pomocą wielowy-
miarowej platformy: OZE, generacja 
rozproszona, EE, energia jądrowa, 
technologie niskoemisyjne i sieci inte-
ligentne. Cała trudność polega na tym, 
żeby w danym kraju i jego polityce kli-
matyczno-energetycznej znalazły się 
wszystkie te elementy jednocześnie 
- uważa prof. Skoczkowski. - Nie mo-
żemy pozwolić sobie na luksus zajmo-
wania się jednym z tych elementów 
i odłożeniem innych na przyszłość. Kraj 
który to robi popełnia błąd. W opinii 
profesora czysta energia kojarzy się 
dziś przeważnie z odnawialnymi źró-
dłami, co jest istotnym nieporozumie-
niem, gdyż pod pojęciem tym należy 
rozumieć także m.in. wysokosprawną 
kogenerację oraz czyste technologie 
węglowe i energetykę jądrową.

Do 2000 r. temat energii znajdo-
wał się na marginesie dyskusji euro-

pejskiej. W trak-
tacie wspólnoty 
został on opi-
sany dokład-
nie w 3 zda-
niach. Niemniej 
w ostatnich la-
tach Europa 
przyspieszyła 
z polityką klima-
tyczną i energe-
tyczną. Politycy 
mają świado-
mość, że dalszy 
wzrost PKB nie 
może wiązać 
się z dynamicz-
nym wzrostem 
zużycia energii, 
tak ze wzglę-
dów ekologicz-
nych, jak i eko-
nomicznych. 
A do tego ko-
n ieczne jest 

zwiększanie EE. Do głosu dochodzą 
jednak przedstawiciele Komisji Euro-
pejskiej, którzy są przekonani, że sama 
EE jest niewystarczająca. Osiągnięcie 
celu zwiększenia EE o 20% do 2020 
r. jest zadaniem zdecydowanie prost-
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z naszymi potrzebami i rozpisać je na 
działania kwalifi kowane do wydatków. 
A do tego potrzebne są rozporządzenia 
i strategie dotyczące najważniejszych 
celów, jakie chcemy osiągnąć w pierw-
szej połowie okresu budżetowego i na 
koniec tego okresu. 

Z natłoku informacji wyłania się 
pewna jednoznaczna konstatacja: 
bez efektywności energetycznej nie 
zbudujemy w Polsce niczego za pie-
niądze unijne. 

  Zielone światło dla 
zielonych inwestycji 

Jak uważa prof. Tadeusz Skocz-
kowski z Instytutu Techniki Cieplnej Po-
litechniki Warszawskiej, Europa posiada 
wiele rynków energii i gazu, a budo-
wa jednego wspólnego napotyka na 
ciągłe trudności, choć – jak przyzna-
je profesor – nie 
ma od tego od-
wrotu. Unia Eu-
ropejska dopiero 
jako całość jest 
liczącym się gra-
czem na rynkach 
światowych. Po-
szczególne kra-
je nie liczą się 
w zasadzie jako 
odbiorcy czy na-
wet producenci. 
Dopiero wspólny 
głos przedsta-
wicieli całej Unii 
ma jakiekolwiek 
znaczenie w po-
lityce światowej, 
a tymczasem 
rządy kra jów 
członkowskich 
bardzo uważ-
nie pilnują, żeby 
Komisja Europej-
ska nie dostała zbyt dużej władzy m.in. 
w przypadku energii. 

Jeśli pisane dziś scenariusze zo-
staną urzeczywistnione, przyszłością 
sektora będzie czysta, konkurencyj-
na i bezpieczna energia, produkowa-

szym od zmniejszenia zużycia energii, 
które byłoby stanem zdecydowanie 
bardziej pożądanym.

Obecnie najmniejszym potencja-
łem wzrostu EE – 25% - wykazuje się 
przemysł. Głównie z uwagi na fakt, 
że większość przedsiębiorstw już od 
dłuższego czasu podejmuje działania 
efektywnościowe, ponieważ mają one 
istotny wpływ na uzyskanie przewagi 
konkurencyjnej. W innych obszarach, tj. 
usługi, gospodarstwa domowe, trans-
port, potencjał jest znacznie większy. 
Dlatego każdy z tych obszarów Unia 
obejmuje swoimi dyrektywami i rozpo-
rządzeniami. Polityka klimatyczna i OZE 
mają nam pomóc w ograniczeniu emi-
sji gazów cieplarnianych. Jeżeli chce-
my jednak osiągnąć główny cel pakie-
tu 3x20, czyli nie dopuścić do wzrostu 
globalnej temperatury o więcej niż 2 
stopnie C w stosunku do temperatury 
jaka panowała w czasie ery przedindu-
strialnej, to musimy głównie inwestować 
w EE. Prof. Skoczkowski przytacza da-
ne mówiące, że 57% zakładanej, ocze-
kiwanej globalnie redukcji emisji CO2 
musiałoby mieć swoje źródło w dzia-
łaniach związanych z EE, a tylko 23% 
może być związane z OZE. 

Poszukiwania źródeł wzrostu zo-
stały już zakończone, a diagnoza jest 
następująca: 40% energii zużywają bu-
dynki. Dlatego sektor publiczny powi-
nien stać się w tej materii przykładem 
do naśladowania. Drugim energochłon-
nym segmentem jest sam sektor ener-
getyczny, który zużywa 30% energii 
pierwotnej w obszarze wytwarzania 
i przesyłu – to również niebagatelny 
kąsek dla polityki EE. 

  Nowa dyrektywa

Dyrektywa ESD o efektywno-
ści końcowego użytkowania energii 
i usługach energetycznych istnieje od 
2006 r., ale w tej chwili KE chce ją zmie-
nić i dołożyć do niej nowe elementy. 
Jedną z  najważniejszych innowacji ma 
być wprowadzenie nowego wymogu 
do procedury przetargowej w sektorze 
publicznym: EE. Przy budowie nowych 

Efektywność 
elementem 

naszej 
przyszłości 

”
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budynków, zamawianiu wszelkich towa-
rów i usług decydenci będą musieli kie-
rować się oszczędnościami energii. Ich 
zadaniem będzie także znaczące ogra-
niczanie zużycia energii w co najmniej 
3 proc. budynków publicznych rocznie.

Z kolei zakłady energetyczne ma-
ją być zobowiązane do zachęcania 
konsumentów do ograniczania zuży-
cia energii, np. poprzez wymianę sta-
rych instalacji grzewczych oraz sku-

teczniejsze izolowanie budynków. 
Jeśli projektowane zmiany uzyskają 
akceptację polityczną, przemysł bę-
dzie musiał systematyczniej analizować 
energooszczędne rozwiązania, a duże 
przedsiębiorstwa będą zobowiązane 
do poddawania się co trzy lata audy-
tom energetycznym.

Celem nowych rozwiązań ma być 
stworzenie konsumentom możliwości 
prowadzenia wydajniejszej gospodarki 
energią, dzięki lepszemu dostępowi do 
informacji na temat bieżącej konsump-
cji, co pozwoli im ograniczyć koszty. 
Krajowe organy regulacji energetyki 
mają być zobligowane do tego, by sys-
tematycznie uwzględniać efektywność 
energetyczną, zwłaszcza w kontekście 
zatwierdzania środków i kosztów do-
starczania energii konsumentom. Jed-
nocześnie mają zostać wprowadzone 
systemy certyfi kacji dla dostawców 
energii, co pozwoli zapewnić wysoki 
poziom obsługi technicznej.

Dyrektywa spotyka się z ogrom-
nymi oporami ze strony państw człon-
kowskich, które twierdzą, że nie stać 

ich na EE i nie są w stanie zainwesto-
wać pieniędzy w budownictwo w sek-
torze publicznym aby oszczędzać 
energię. M.in. z tego względu Polska 
powinna uczestniczyć w całym proce-
sie przyjmowania dyrektyw UE, a nie 
być jedynie ich biernym egzekutorem.

  Efektywność elementem 
naszej przyszłości 
gospodarczej 

Rozmowy o EE toczą się przede 
wszystkim w odniesieniu do strony po-
pytowej – oszczędności energii po stro-
nie odbiorców. Tymczasem bardziej 
odpowiednim określeniem będzie tu 
racjonalne gospodarowanie energią. 
„EE jako gałąź gospodarki będzie mia-
ła sens tylko wtedy, gdy będzie można 
na niej zarabiać” - uważa prof. Skocz-
kowski. Jeśli będzie ona tylko przy-
musem administracyjnym, to nigdy nie 
osiągnie efektu skali. Dzięki bardziej 
energooszczędnym budynkom, pro-
duktom i usługom podmioty publicz-
ne mogłyby obniżyć wydatki na ener-
gię, a wyższe bezpieczeństwo dostaw 
energii oraz powstanie nowych miejsc 
pracy (zwłaszcza w sektorze budow-
lanym) wpłynęłoby pozytywnie na go-
spodarkę UE.

Sektor energetyczny nie straci na 
EE. Naturalnie wraz z jej wzrostem za-
kłady energetyczne będą produkować 
mniej energii, ale w celu rekompensaty 
utraconych korzyści biurokraci z Bruk-
seli wymyślili tzw. „usługę energetycz-
ną”. Wysoka jakość usług i dostarcza-

nie wiedzy końcowym użytkownikom 
energii ma zrekompensować utraco-
ne zyski ze zmniejszonej sprzedaży 
kilo watów. 

Jednocześnie dla przedsiębiorstw 
różnych branż zwiększanie efektyw-
ności energetycznej produkcji, budyn-
ków zakładowych, biur itp. to szansa 
na obniżenie kosztów funkcjonowania 
i na uzyskanie przewagi konkurencyjnej 
w zglobalizowanej gospodarce.

  Polskie 
niebezpieczeństwo

Bezpieczeństwo energetyczne jest 
bardzo szerokim pojęciem, w Polsce 
ograniczanym najczęściej do problemu 
jednowymiarowego: dywersyfi kacji no-
śników energetycznych. Niewątpliwie 
jest to najlepszy sposób zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego, ale 
też najdroższy i najmniej realny. Obok 
rozwoju wewnętrznego rynku energii 
i zmiany struktury paliw pierwotnych 
jednym z fi larów tego bezpieczeństwa 
może być EE. Tymczasem w Polsce 
niewielu jest chętnych do rozmowy na 
ten temat. 

PKB Polski od wielu lat nieprze-
rwanie rośnie. A wraz z nim również 
i nasza efektywność.

Jednak proste rezerwy zwiększenia 
efektywności naszej gospodarki już się 
wyczerpują albo zostały wyczerpane. 
Musimy teraz zainwestować, żeby dalej 
ją zwiększać. EE to najtańszy, ale nie 
bezpłatny sposób zapewnienia bezpie-

Zielone światło 
dla zielonych inwestycji
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czeństwa. Trzeba najpierw zainwesto-
wać, aby później móc korzystać z do-
brodziejstw efektywności.

Polityka Energetyczna Polski do 
2030 r. wśród kierunków działania na 
pierwszym miejscu wymienia poprawę 
EE. Jednakże w tym samym dokumen-
cie nie przewidziano żadnych środków 
służących realizacji tego niesłychanie 
ważnego priorytetu. Tymczasem waż-
nym zadaniem pozostaje opracowanie 
polskiej strategii energetycznej do ro-
ku 2050 – wskazuje prof. Skoczkow-
ski. Mamy obecnie strategię do 2030 
r., ale to jest zaledwie jeden cykl inwe-
stycyjny w energetyce. 

  Drugi plan krajowy

Drugi krajowy plan dotyczący efek-
tywności energetycznej (wersja z sierp-
nia 2011 r.) wskazuje, że w 2010 r. 
w polskiej gospodarce uzyskano 
41 972 GWh oszczędności energii fi -
nalnej (w wartościach absolutnych). 
Z tego w sektorze mieszkalnictwa za-
oszczędzono 13 746 GWh, w prze-
myśle 18 573 GWh i w transporcie 9 
653 GWh. Do roku 2016 r. oszczęd-
ności mają urosnąć do poziomu 67 
211 GWh. 

Oszacowany przez KAPE S.A. 
całościowy potencjał efektywności 
energetycznej w Polsce jest znacz-
nie większy. Dla sektora budownictwa 
mieszkaniowego oszczędności mogą 
oscylować w granicach 34,5 – 42,8 
TWh, dla sektora przemysłu 48,7 TWh, 
dla Transportu od 43,9 do 58,6 TWh. 
Łącznie z innymi sektorami całkowity 
potencjał oszczędności waha się mię-
dzy 166,6 TWh, a 194,1 TWh, czyli 
możliwości wzrostu EE wynoszą od 
30 do 35%.

Plan określa działania priorytetowe 
dla poszczególnych sektorów. W bu-
downictwie będzie miała miejsce kon-
tynuacja Funduszu Termomoderniza-
cyjnego umiejscowionego w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. W sektorze 
publicznym będzie funkcjonował sys-
tem zielonych inwestycji w tym m.in. 
zarządzanie energią w budynkach uży-

teczności publicznej. Sektor przemy-
słu i MŚP czekają inwestycje w zakre-
sie efektywnego zarządzania energią 
i inteligentnych sieci energetycznych. 
Również tu będzie funkcjonował sys-
tem zielonych inwestycji m.in. moderni-
zacja i rozwój ciepłownictwa. Skromne 
działania czekające sektor transportu 
dotyczą systemu zarządzania ruchem 
i optymalizacji przewozu towarów oraz 
wymiany fl oty w zakładach komunika-
cji miejskiej i promocji ekojazdy. Inne 
działania obejmujące bezpośrednio lub 
pośrednio wszystkie sektory to m.in. 
system białych certyfi katów, kampa-
nie informacyjne, szkolenia, edukacja 
w zakresie poprawy EE. 

  Ubóstwo energetyczne

Do roku 2030 będą bez wątpienia 
rosły ceny energii. Już dziś wiele osób 
dotyka problem ubóstwa energetycz-
nego. W 2008 r., wg danych Eurosta-
tu, w Polsce 10% użytkowników ener-
gii zalegało z opłatami za prąd. Być 
może w przyszłości jeszcze większa 
część ludzi nie będzie mogła zapłacić 
rachunków za energię elektryczną, cie-
pło czy gaz.

Polacy wydają 11% budżetu swo-
ich gospodarstw domowych na ener-
gię. W Niemczech ten uśredniony 
wskaźnik wynosi 5%, podobnie we 
Francji. Po drugiej stronie jest Słowa-
cja z poziomem wydatków na energię 
przekraczającym 14% średniego bu-
dżetu gospodarstw domowych. Powy-
żej 10% w Europie są jeszcze Czechy 
(11%), Rumunia (11%) i Węgry (14%). 
Gdybyśmy przyjęli wygórowany próg 
ubóstwa energetycznego to okazało-
by się, że w Polsce 5 mln może być 
dotkniętych tym schorzeniem.

Na całym świecie jest około 1,5 
mld ludzi niemających dostępu do prą-
du. Oczekują oni na nowe, niedrogie 
i efektywne technologie energetyczne. 
Brukselscy politycy chcą, aby Unia im 
te technologie dostarczyła. Cała polity-
ka klimatyczna ma różne wymiary, ale 
jednym z najbardziej niedostrzeganych 
w Polsce jest zwiększenie konkurencyj-

ności przedsiębiorstw poprzez opraco-
wywanie technologii niskoemisyjnych. 
Polityka klimatyczna może się opłacić, 
ale tylko w tych krajach, które się do 
niej dostosują, które zaadaptują swój 
przemysł wytwórczy do technologii ni-
skoemisyjnych.

  Białe Certyfi katy

Ustawa o EE przygotowała tzw. 
System Białych Certyfi katów (system 
świadectw efektywności energetycznej). 
Intencję związaną z jego utworzeniem 
komentuje Marek Miśkiewicz, Dyrek-
tor Południowego Oddziału Terenowe-
go Urzędu Regulacji Energetyki (URE): 
uznano, że powinien on przynieść jak 
największe efekty przy jak najmniej-
szych obciążeniach dla budżetu pań-
stwa. Szczególna rola związana z re-
alizacją systemu przypisana jest URE. 
W Polsce mamy obecnie już do czynie-
nia z systemem zielonych certyfi katów 
(tzn. kogeneracyjnych), jednak obydwa 
systemy znacznie się od siebie różnią. 

Białe certyfi katy będą otrzymywały 
przedsiębiorstwa, instytucje, osoby, któ-
re wygrają przetarg. A przetarg wygra-
ją instytucje czy przedsięwzięcia, które 
będzie cechować odpowiednio wyso-
ki wskaźnik EE. Ustawa przewiduje, że 
przetargi takie będą się odbywać co naj-
mniej raz w roku. Organizowane będą 
w 3 segmentach: dla odbiorców końco-
wych w zakresie zmniejszania zużycia 
energii, dla przedsiębiorstw zajmujących 
się dystrybucją i przesyłem energii elek-
trycznej, ciepła i gazu oraz dla wytwór-
ców w zakresie zmniejszenia zużycia 
energii na potrzeby własne. 80% świa-
dectw będzie wydanych w 1 segmen-
cie, tj. dla odbiorców końcowych.

Aby przetarg mógł zostać zorgani-
zowany, instytucje zgłaszające się do 
niego będą musiały załączyć do dekla-
racji przetargowej tzw. audyt efektyw-
ności energetycznej. Jest to wyjątko-
wy audyt, wymagający szczególnych 
uprawnień, dlatego też do uruchomie-
nia programu niezbędne jest przepro-
wadzenie programu i egzaminowania 
osób uprawnionych do wykonywania 
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tego typu audytów. Komisje kwalifi ka-
cyjne do przeprowadzenia egzaminów 
będzie powoływał prezes URE. Wciąż 
jednak brakuje aktów wykonawczych 
– ukazał się jedynie projekt rozporzą-
dzenia w zakresie szkoleń, komisji kwa-
lifi kacyjnej i egzaminów – i system nie 
może działać. Ciągle nie możemy ru-
szyć z organizacją przetargów, brakuje 
bowiem kolejnych rozporządzeń zarów-
no w zakresie przeprowadzania audy-
tów, jak i szeregu innych ważnych ele-
mentów - twierdzi Miśkiewicz. Minister 
Gospodarki jest zobowiązany ustawą 
m.in. do wydania rozporządzenia w za-
kresie wskaźników technicznych prze-
liczania energii fi nalnej na energię pier-
wotną, czy do wydania rozporządzenia 
w zakresie rozliczeń świadectw w tary-
fach przedsiębiorstw zajmujących się 
sprzedażą ciepła, energii i gazu. Ponad-
to wciąż nie wiadomo, czy koszty funk-
cjonowania systemu będą obciążały tyl-
ko energię elektryczną, na wzór tego, 
jak obecnie ma to miejsce w przypadku 
zielonych certyfi katów, czy obciążą też 
inne nośniki energii (ciepło czy gaz).

System ten jest w stanie generować 
rocznie około 1,5 mld zł aż do 2015 r. 
Ta pula ma być przeznaczana na wspie-
ranie inwestycji efektywnościowych.

  Praktyka Polski 
powiatowej 

Eksperci są zgodni w ocenie roli sa-
morządów w osiąganiu celów polityki 
klimatycznej: bez nich nie uda się zro-
bić niczego. Tymczasem w ostatnich 
latach coraz więcej zadań spada na ich 
karb. Głównym elementem kosztotwór-
czym jest oświata, która jest ogromnym 
obciążeniem, a wysokość subwencji 
nie pozwala na utrzymanie tego sek-
tora. Podniesienie składki zdrowotnej 
to silny cios dla dużych pracodawców, 
a w wielu gminach tymi pracodawcami 
są urzędy miast, czy ośrodki pomocy 
społecznej. W najbliższych latach sa-
morządy będą musiały ograniczać de-
fi cyty budżetowe, co wiąże się z rezy-
gnacją z inwestycji. Do tego prognozy 
dla sektora wskazują, że ceny energii 

w najbliższych latach mają wzrosnąć 
o około 30%. Dlatego temat efektyw-
ności energetycznej jest traktowany 
przez samorządy w sposób dwojaki: 
z jednej strony chcą dążyć do realizacji 
limitów środowi-
skowych, a tak-
że do uzyskania 
oszczędności, 
ale z drugiej stro-
ny boją się tych 
przedsięwzięć. 
Tymczasem dla 
s a m o r z ą d ó w 
EE to przede 
wszystkim re-
dukcja kosztów 
- stwierdza Da-
wid Kostempski, 
Przewodniczący 
Zarządu Górno-
śląskiego Związ-
ku Metropol i -
talnego (GZM) 
i Prezydent Świę-
tochłowic. 

Duża część 
samorządów już 
pracuje nad EE. 
Miasta członkowskie GZM skorzystały 
z ogromnych środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska na ter-
momodernizacje. Pieniądze te to głów-
nie pożyczki, częściowo bezzwrotne, 
a częściowo zwrotne z przeznacze-
niem na kolejną inwestycję związaną 
z poprawą EE. Różne jednostki samo-
rządowe realizują działania zmierzające 
do lepszego zarządzania energią m.in. 
poprzez outsourcing usług energetycz-
nych, ponieważ często administratorzy 
budynków użyteczności publicznej nie 
mają kompletnie żadnej wiedzy na te-
mat możliwości optymalizacji zużycia 
energii.

W GZM trwają przygotowania do 
grupowego – i chyba największego 
w Polsce – zakupu energii, dokony-
wanego przez 14 miast skupionych 
w metropolii Silesia. Nasza oferta bę-
dzie dotyczyć bardzo dużego wolume-
nu energii elektrycznej – ponad 183 
GWh, ponad 5000 punktów poboru 

– dlatego liczymy, że poprzez ten gru-
powy, kompleksowy zakup wynegocju-
jemy jeszcze lepszą cenę - ocenia Ko-
stempski. Biorąc pod uwagę podobne 
doświadczenia Poznania, który niedaw-

no zrealizował ta-
ki przetarg, człon-
kowie GZM liczą, 
że przy tak du-
żym zakupie osią-
gną oszczędno-
ści równe 16%. 
Dla Katowic bę-
dą one najpraw-
d o p o d o b n i e j 
jeszcze większe, 
gdyż jest to mia-
sto o największej 
liczbie punktów 
poboru i  na j -
większym wolu-
menie potrzebnej 
energii. Tę gigan-
tyczną procedurę 
biurokratyczną, 
opiewającą na 
kwotę ponad 60 
mln zł obsługuje 
firma zewnętrz-

na, posiadająca już doświadczenie 
w podobnych przedsięwzięciach. 

Elementem wartym podkreślenia są 
przedsięwzięcia współpracy samorzą-
dów i wytwórców energii. W Bielsku – 
Białej mieliśmy elektrociepłownię, której 
sprawność wynosiła 62%. Czyli wyka-
zywała 38% strat. W tej chwili w Biel-
sku-Białej budowana jest nowa elek-
trociepłownia o sprawności 89%. Przy 
tej samej ilości produkowanej energii 
będziemy mieli o 1/3 mniej emisji CO2 
- twierdzi Zbigniew Michniowski, Za-
stępca Prezydenta Bielska. Ta ener-
gia zapewne nie będzie tańsza, ale jej 
efekt ekologiczny będzie istotny - do-
daje wiceprezydent.

  Paradoksy polskiej 
efektywności

Zdaniem Michniowskiego proble-
matyka EE z punktu widzenia miesz-
kańca gminy wygląda dosyć kuriozal-

Mamy
dużo do 
zrobienia

”
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nie. EE to przede wszystkim unikanie 
kosztów. Uniknięte koszty nie występują 
jednak w żadnym bilansie fi nansowym. 
Tego po prostu 
nie widać, dlate-
go na szczeblu 
gminnym musi-
my mówić o tym, 
ile byśmy wyda-
wali na energię, 
gdybyśmy ta-
kich programów 
oszczędnościo-
wych nie prowa-
dzili - zwraca uwa-
gę Michniowski. 
Informacje o uzy-
skanych oszczęd-
nościach powinny 
docierać nie tylko 
do służb fi nanso-
wych urzędów, ale 
przede wszystkim 
do mieszkańców 
oraz zarządców 
instytucji, którzy 
dochody czerpią 
z budżetu gminy. 

EE może być realizowana w sekto-
rach produkcji, przesyłu i odbioru ener-
gii. Jej wdrożenie polega na ogranicze-
niu strat i racjonalizacji zużycia energii. 
Tymczasem – jak zauważa Michniowski 
– w Polsce mamy do czynienia z pa-
radoksem: mówimy o kwestii racjona-
lizacji wykorzystania energii, a jedno-
cześnie zakopujemy paliwo odpadowe, 
które jest z powodzeniem wykorzysty-
wane w niemal całej Europie. Wice-
prezydent Bielska-Białej zwraca także 
uwagę, że posługiwanie się określenia-
mi typu spalarnie odpadów, czy nawet 
termiczne przekształcanie odpadów 
komunalnych prowadzi do fatalnych 
skutków: protestów mieszkańców 
i ekologów, a w konsekwencji do blo-
kowania inwestycji. Spalanie odpadów 
to proces pozbywania się ich, który 
emituje ogromne ilości zanieczyszczeń, 
a w całym procesie chodzi o efektywne 
wykorzystanie energetyczne odpadów. 
1 tona odpadów może zastąpić mniej 
więcej pół tony węgla. W skali kraju 

importujemy około 10 mln ton węgla. 
Natomiast znacznie więcej niż 20 mln 
ton odpadów mamy zmagazynowane 

na wysypiskach 
- wylicza Mich-
niowski. Przez 
następne lata 
zamiast wyko-
rzystywać te od-
pady będziemy 
nadal je zakopy-
wać, jednocze-
śnie wykopując 
węgiel, który jest 
główną przyczy-
ną emisji CO2. 
Energetyczne 
wykorzystywanie 
odpadów rów-
nież wiąże się 
z emitowaniem 
CO

2, ale paliwo 
w postaci odpa-
dów magazyno-
wane na składo-
wisku po jakimś 
czasie wydziela 

metan, który jest kilkudziesięciokrot-
nie bardziej szkodliwy dla atmosfery 
niż dwutlenek węgla, który powstałby 
w wyniku spalenia tych odpadów. Jed-
nocześnie rozwiązuje się problem skła-
dowania odpadów oraz wydobycia pa-
liw kopalnych. Michniowski przekonuje, 
że Zamiast o elektrociepłowniach wę-
glowych powinniśmy rozmawiać o elek-
trociepłowniach odpadowych. 

  Mamy dużo do zrobienia

Samorządy zostały powołane 
przede wszystkim w celu lokalnego 
rozwiązywania licznych problemów 
swoich mieszkańców. Nie można 
demonizować problematyki EE, ale 
trzeba wprowadzić jej elementy do 
tych wszystkich innych działań. Prof. 
Skoczkowski twierdzi, że EE jest jed-
nym z wielu elementów naszego życia. 
Zajmujemy się nią po to, żebyśmy byli 
szczęśliwi i żyli w czystym środowisku 
i nie wydawali pieniędzy na rzeczy nie-
potrzebne.

Profesor jest zdania, że na następ-
ny okres budżetowy UE powinniśmy 
mieć przygotowane duże programy EE. 
Jego zdaniem musimy mieć możliwość 
generowania własnych dużych projek-
tów które mogą dotyczyć np. całościo-
wej termomodernizacji zasobów miesz-
kaniowych. Kolejnym aspektem EE jest 
transport. W kończącym się właśnie 
okresie budżetowym UE zapomnieli-
śmy o tych środkach transportu, któ-
re są o wiele bardziej efektywne ener-
getycznie i ekonomicznie oraz mniej 
uciążliwe dla środowiska i społeczeń-
stwa, jak kolej. 

Wśród najważniejszych i najpil-
niejszych wyzwań na pewno należy 
wymienić akty wykonawcze do usta-
wy o EE oraz uruchomienie Systemu 
Białych Certyfi katów. Następnie trze-
ba będzie podjąć decyzje, jak najlepiej 
wykorzystać fundusze zgromadzone 
w wyniku funkcjonowania tego syste-
mu. Jednocześnie rząd powinien wy-
korzystać potencjał sektora publiczne-
go do transformacji rynku. Sektor ten 
posiada największy potencjał wpływu 
na procesy EE poprzez realizację „zie-
lonych zamówień”. Ma on moc wymu-
szania rozwoju sektora usług i produkcji 
związanego z EE poprzez wprowadza-
nie kryterium efektywności do zamó-
wień publicznych. 

Kolejnym ważnym wyzwaniem jest 
kształcenie w zakresie EE zarówno au-
dytorów i innych specjalistów, jak i prze-
ciętnych mieszkańców naszego kraju. 
Rozwiązania wymaga także rażący brak 
programów wsparcia dla sektora MŚP 
– małe fi rmy mają świadomość tego, że 
za dużo płacą za energię, ale nie mają 
potencjału fi nansowego, intelektualne-
go i kadrowego do realizacji EE.

EE to przede wszystkim proces 
zmierzający do ograniczenia zużycia 
energii tam, gdzie faktycznie jest to 
możliwe. W taki sposób, żeby nie ob-
niżać komfortu życia. Wraz z upływem 
czasu będziemy potrzebować coraz 
więcej energii. Całe ludzkie życie w po-
nowoczesnej cywilizacji jest ukierun-
kowane na to, żeby zużywać więcej 
energii. 

W Polsce nikt 
nikogo nie 

rozlicza
z przyszłości
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Targi organizowane 
we wspó pracy 
z Polsk  Izb  Gospodarcz  
Energii Odnawialnej 
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rynkowej, a Henkel inwestuje w efektywność. 
Co wpłynęło na taką decyzję?

HENKEL DBA 
O CZYSTE SUMIENIE 
SWOICH KLIENTÓW

Moce produkcyjne naszego zakła-
du w Raciborzu sięgają 125 tys 

ton rocznie. W 2012 r. planujemy pro-
dukcję ponad 70 tys. ton proszku. Na-
sze największe koszty wiążą się z pro-
dukcją. Energia natomiast w istostny 
sposób je generuje. Z uwagi na coraz 
większą popularność żeli do prania, 
zmniejsza sie systematycznie produkcja 
proszków. Rynek jest  nasycony i dal-
sze podnoszenie poziomu produkcji 
staje się bardzo trudne. Wobec tego, na 
funkcjonowanie naszego przedsiębior-
stwa staramy się patrzeć holistycznie 
i szukać źródeł wzrostu ekonomiczne-
go gdzie indziej.

Przede wszystkim zamierzamy re-
alizować cele środowiskowe, jedno-

Rozmowa z Alfredem Smyrkiem, dyrektorem zakładu produkcyjnego fi rmy Henkel Polska w Raciborzu

cześnie wciąż podnosząc jakość pro-
duktów. Jeden z naszych kluczowych 
wskaźników efektywności odnosi się 
właśnie do czynnika jakości, stąd mu-
simy mieć pewność, że wszystkie pro-
dukty opuszczające linie produkcyjne, 
spełniają nasze wewnętrzne normy 
w tym obszarze. Im lepszy osiągnie-
my wynik, tym większe przyniesie on 
korzyści ekonomiczne, ale także śro-
dowiskowe. 

Jeszcze w niedalekiej przeszłości 
wytwarzaliśmy około 100 tys ton prosz-
ku, teraz - dzięki kompaktyzacji ich for-
muł  jesteśmy na poziomie niespełna 
75 tys ton. Wymagania i oczekiwania 
klientów rosną, już dawno minęły cza-
sy, kiedy w danej kategorii wystarczyło 

oferować jeden produkt. Obecnie klien-
ci chcą wybierać spośród kilku warian-
tów. Pracujemy nad tym, aby nasza 
fabryka była w przyszłości jak najbar-
dziej elastyczna, a oferta maksymalnie 
zdywersyfi kowana. Klienci bowiem nie 
idą na żadne kompromisy – wybierają 
ten produkt, który najlepiej spełnia ich 
oczekiwania. A ten fakt nie pozostaje 
bez wpływu na koszty. 

Mimo to, od 2008 r. udaje nam się 
utrzymywać nasze koszty na tym sa-
mym poziomie, a nasz zakład w Raci-
borzu staje się coraz bardziej efektywny 
ekonomicznie.

Norma ISO 50001 to jedna z naj-
nowszych i najlepszych świato-
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nemu i oszczędnemu zarządzaniu 
energią. Zakład w Raciborzu jako 
jeden z pierwszych w Polsce uzy-
skał certyfikat zgodności z tą nor-
mą. Jakie działania za tym stoją?

Jeden z głównych wskaźników 
wydajności naszego zakładu dotyczy 
środowiska. W okresie między 2005 
a 2010 rokiem zużycie wody na tonę 
produkcji spadło u nas o 75 %, zuży-
cie gazu o 33 %, a energii o 25 %. Tak-
że w ogromnym stopniu, bo aż o 57 
%, ograniczone zostało w tym samym 
okresie wytwarzanie odpadów prze-
mysłowych.

Naszą strategię ochrony środowiska 
realizujemy praktycznie od początku 
działalności – nasza fi rma nieustannie 
dąży do utrzymania równowagi między 
sukcesem ekonomicznym, ochroną śro-
dowiska i odpowiedzialnością społecz-
ną. Dzięki proekologicznym inwestycjom 
w ciągu ostatnich 10 lat udało nam się 
zmniejszyć ilość odpadów z około 13 
kg na 1 tonę produkcji do niespełna 5 
kg. Ponadto od 1998 r. systematycz-

nie obniżaliśmy emisję CO2 ze źródeł 
energetycznych na 1 t produkcji. Do 
2007 r. uzyskaliśmy obniżenie z pozio-
mu ze 172 kg do 29 kg na tonę. 

Norma ISO 50001 daje nam pod-
stawę do osiągnięcia ambitnego, global-
nego celu jako organizacji. Aby uzyskać 
certyfi kat zgodności z tą normą musie-
liśmy  przede wszystkim udokumento-
wać zainicjowany 10 lat temu proces. 
Nasze działanie przynosi teraz wymier-
ny zysk.

Jaką rolę w tym procesie odrgry-
wają pracownicy, a jaką kosztow-
ne inwestycje?

Zgodnie z normą ISO 50001 wszy-
scy pracownicy są włączeni i współ-
odpowiedzialni za bardziej racjonalne 
wykorzystywanie energii w procesach 
produkcji i funkcjonowania infrastruk-
tury zakładu.  Tym samym, pierwszym 
krokiem do osiągnięcia celu w obszarze 
racjonalnego zarządzania energią staje 
się zaangażowanie w proces oraz do-
głębne jego zrozumienie ze strony ca-
łej załogi, zarówno kadry kierowniczej, 
jak i pracowników. Każdy członek ze-
społu musi posiadać i dobrze rozumieć 
własny cel. 

Nasi pracownicy wiedzą doskonale, 
jakie cele stawiają przed nimi menadże-
rowie, bowiem wraz z uzyskaniem cer-
tyfi katu w zakładzie w Raciborzu został 
powołany stały Zespół Energetyczny 
pod kierownictwem dyrektora zakładu, 
którego zadaniem jest dokonywanie 
systematycznych przeglądów energe-
tycznych oraz wyznaczanie celów i nad-
zorowanie ich realizacji.

Norma ISO 50001 nie jest tylko 
jeszcze jednym projektem do wdroże-
nia, ale staje się sposobem naszego 
działania

Rozwój i zużycie zasobów są zja-
wiskami rozłącznymi. Co można 
zrobić, by nie ograniczać rozwoju, 
a jednocześnie nie dewastować 
środowiska?

Firma Henkel przyjęła niedawno no-
wą Strategię Zrównoważonego Roz-
woju 2030. Zamiast ograniczać pro-

dukcję, zmieniamy podejście do niej. 
Naszym długofalowym celem jest wyż-
sza efektywność naszych działań zgod-
nie z zasadą Faktor 3. Oznacza ona, 
że chcemy osiągnąć trzykrotny wzrost 
efektywności mierzonej relacją między 
wartością naszej produkcji a zużywa-
nymi przy tym zasobami.

Dzięki dużemu zaangażowaniu 
wszystkich pracowników Henkel swo-
je cele zrównoważonego rozwoju za-
planowane na 2012 r. osiągnął już 
w 2010 r. W zakresie zużycia energii 
zamiast planowanej 15% redukcji, uzy-
skaliśmy 21%. Podobnie jest np. ze zu-
życiem surowców, gdzie zakładaliśmy 
zmniejszenie o 10%, a osiągneliśmy 
wynik 24%. Również dobre wyniki ma-
my w przypadku ograniczania zużycia 
wody, gdzie planowane 10% ostatecz-
nie urosło do 26%.

Wobec tego wyznaczyliśmy sobie 
nowe, bardziej ambitne cele, realizowa-
ne w ramach krótkoterminowego planu 
na lata 2010 - 2015.

Jakie inne przedsięwzięcia, oprócz 
angażowania pracowników, służą 
realizacji tych celów?

Proszek do prania, aby mógł cha-
rakteryzować się odpowiednią jako-
ścią, musi w określonej części składać 
się z proszku wieżowego. Realizuje-
my obecnie inwestycję polegającą na 
zmniejszeniu tej części proszku. Jesz-
cze niespełna 5 lat temu nasze prosz-
ki składały się w 40%  z tego kompo-
nentu, podczas gdy w zeszłym roku 
osiągneliśmy już poziom 19%. To jest 
jeden z przykładów najważniejszych 
czynników pozwalających na zmniej-
szenie zużycia energii. 

Udało nam się także doprowadzić 
do zamknięcia obiegów wody chłodzą-
cej i wykorzystania wody odpadowej 
z sulfonacji do produkcji masy prosz-
kowej. Wdrożyliśmy niezależny system 
odprowadzania ścieków przemysło-
wych i wykorzystujemy część ciepła 
odpadowego z sulfonacji do ogrzewa-
nia wieży proszkowej. Wprowadziliśmy 
także zintegrowany system pomiarów 
zużycia energii elektrycznej.
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Jednym z celów naszej Strategii 
Zrównoważonego Rozwoju jest bezpie-
czeństwo. W tym zakresie nie  możemy 
wprowadzać  żadnych rozwiązań kom-
promisowych, które miałyby się odbyć 
kosztem bezpieczeństwa, gdyż ten ob-
szar również wpływa na efektywność 
produkcyjną całego zakładu. 

Współpracujemy z Wydziałem Inży-
nierii Środowiska i Energetyki Politech-
niki Śląskiej w Gliwicach i razem szuka-
my różnych rozwiązań. Zastanawiamy 
się m.in. nad możliwością wydajniejsze-
go wykorzystania naszych procesów 
i generowanego w nich ciepła. Oprócz 
wykorzystywanego już ciepła z reakcji 
egzotermicznych w wieży proszkowej, 
chcemy także lepiej korzystać z tego ni-
skoenergetycznego. Planujemy używać 
tego ciepła za pomocą pomp. 

Henkel optymalizuje swoje proce-
sy, co korzystnie wpływa na śro-
dowisko, ale na całkowity ślad za-
nieczyszczeń zostawianych przez 
produkcję mają wpływ także dzia-
łania dostawców i podwykonaw-
ców.

Ten aspekt jest także przedmiotem 
naszych  działań. Udało nam się już 
wynegocjować sposób dostawy surow-

ców: zamiast w niewielkich beczkach 
jednorazowego użytku otrzymujemy 
je obecnie w kontenerach wielokrot-
nego użytku. Dzięki temu oszczędza-
my zasoby i zmniejszamy produkcję 
odpadów.

Jest to jednak możliwe tylko w mo-
mencie, gdy wszyscy uczestnicy łań-

cucha produkcji będą świadomi celu 
środowiskowego i będą wspólnie po-
dejmować wysiłek w jego realizacji. 

Należy także podkreślić, że Hen-
kel zawsze wykorzystywał w produkcji 
surowce, które są odnawialne. W pro-
dukcji korzystamy z olejów roślinnych 
z Malezji czy Tajlandii, a nigdy nie 
zwracaliśmy się w kierunku olejoche-
mii. Dzięki temu ograniczamy zużycie 
zasobów nieodnawialnych.

Jaki jest przewidywany czas zwro-
tu inwestycji w Pana zakładzie?

Inwestycje związane z bezpieczeń-
stwem naszych pracowników mają 
zawsze status priorytetowy i one nie 
podlegają standardowym kryteriom. 
Jednak inne inwestycje zgodnie ze 
strategią organizacji powinny zwrócić 
się w ciągu 2 lat. 

Rozważamy możliwość wybudowa-
nia w Raciborzu niezależnej instalacji 
produkującej na nasze potrzeby prąd 
i parę, a nadwyżkę przekazującą do 
sieci miejskiej. Myślimy m.in. nad in-
stalacją spalającą biomasę. 

Za sposób konsumpcji wybranych 
produktów często odpowiadają 
sami producenci. Jakie kroki po-

dejmujecie w kierunku kreowania 
zrównoważonej konsumpcji?

Jednym z przykładów inicjatyw 
w tym obszarze jest kompaktyzacja, 
czyli zwiększenie koncentracji prosz-
ku, dzięki czemu zmniejsza się grama-
tura niezbędna do wykonania jednego 
prania. Kiedyś na  jeden cykl prania 

potrzebne było 150 gram proszku. 
W 2006 roku zwiększyliśmy koncen-
trację, co pozwoliło obniżyć ten współ-
czynnik do 100 gram. Kilka miesięcy 
temu, jesienią 2011 roku, wprowadzi-
liśmy kolejną zmianę, wprowadzając 
na polski rynek proszek Persil Expert, 
najbardziej skoncentrowany proszek 
w szerokiej dystrybucji. Na 1 pranie wy-
starczy teraz tylko 80 gram tego prosz-
ku. Moc i jakość prania pozostają takie 
same, ale wykorzystanie energii, trans-
portu i surowców jest mniejsze. W ten 
sposób ograniczamy m.in. ślad wę-
glowy całego procesu produkcji i kon-
sumpcji. 

Największa konsumpcja energii 
występuje po stronie klienta – dlatego 
w naszej ofercie znajdują się już proszki 
pozwalające na pranie w wodzie w ni-
skich temperaturach. 

 
Gdzie znajduje się granica efek-
tywności? I ile to przedsięwzięcie 
będzie kosztować?

Obecnie kierunek rozwoju w wie-
lu branżach zmierza do ograniczania 
śladu węglowego czy odpadowego. 
W przyszłości będzie to ważniejsze 
nawet od ceny. Już dzisiaj w Austrii 
ponad 20% klientów wybiera artykuły, 
które są bardziej przyjazne dla środo-
wiska niż standardowe produkty. Klient 
chce mieć gwarancję, że produkt, który 
kupuje, powstał w najbardziej efektyw-
nych procesach, z użyciem najlepszych 
surowców i  jest oferowany w optymal-
nej cenie. I jednocześnie chce mieć 
pewność, że  producent myśli o  przy-
szłości planety,  dbając o środowisko 
i zasoby naturalne. Takie produkty nie-
koniecznie będą najtańsze, ale kon-
sument jest gotów zapłacić więcej za 
produkt lepszy dla środowiska. Naszym 
zadaniem jest m.in. dostarczanie wła-
śnie takich produktów. 

Rozmawiał: Piotr Dominiak, 
„Nowa Energia”
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Rozmowa z dr. hab. inż. Zbigniewem Kasztelewiczem, prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Czy polityka energetyczna UE sprzyja branży 
węgla brunatnego?

BRUNATNA PRZYSZŁOŚĆ 

Aby odpowiedzieć na to pytanie 
trzeba by przeprowadzić analizę 

wpływu na gospodarkę krajów Europy 
i Polski przyjęcia polityki klimatycznej 
UE, a w tym dyrektywy unijnej  „3x20” 
oraz planów dalszych ograniczeń emi-
sji CO2 do 80% w horyzoncie do ro-
ku 2050.

Bardzo ważnym problemem, przed 
jakim stoi obecnie świat, jest zapew-
nienie bezpieczeństwa surowcowe-
go i energetycznego. Trwający kryzys 
gospodarczo-fi nansowy, konfl ikty mi-
litarne, niepewność polityczna w re-
jonach głównych producentów gazu 
i ropy (Środkowy Wschód i Afryka) czy 
katastrofy ekologiczne (katastrofa plat-
formy wydobywczej w Zatoce Meksy-
kańskiej) oraz kataklizm atomowy w Ja-
ponii stanowią ogromne zagrożenie dla 
właściwego funkcjonowania szeregu 
gospodarek narodowych, w tym i pol-

skiej. Unijna krytyka energetyki węglo-
wej jest niesłuszna i krótkowzroczna 
oraz nielicząca się z dalekimi konse-
kwencjami gospodarczymi. 

 Jak wiemy, do dzisiaj nie ma prze-
konujących dowodów, że emisja CO2 
powoduje zmiany klimatu. Oczywiście 
niezależnie od tych stanowisk należy 
poszukiwać technologii ograniczają-
cych emisję CO2 i innych gazów cie-
plarnianych. 

Polityka klimatyczna UE wpływa  
nie tylko na górnictwo węglowe i ener-
getykę opartą o to paliwo ale też na in-
ne energochłonne branże. 

Energochłonność polskiej gospo-
darki jest ok. 2,5 do 3 razy większa niż 
w krajach wysoko rozwiniętych, dlate-
go wpływ tej polityki, tj. podwyższenie 
cen energii elektrycznej po wprowa-
dzeniu nowych technologii ogranicza-
nia emisji CO2, czy zakupie praw do 

emisji, wpłynie na podwyższenie kosz-
tów produkcji wielu produktów w sze-
regu branżach. W wyniku polityki de-
karbonizacji wystąpi silny wzrost cen 
energii elektrycznej i ciepła w okresie 
do 2050 roku: koszt produkcji energii 
elektrycznej i ciepła wzrośnie około 
dwukrotnie przy kontynuacji obecnej 
polityki klimatycznej, a przy wprowa-
dzeniu polityki głębokiej dekarboniza-
cji w UE  trzy a nawet czterokrotnie 
do 2050 roku w Polsce.  Te podwyżki 
przy istniejącym kryzysie gospodarczo-
fi nansowym wpłyną na obniżenie kon-
kurencyjności wytwarzania produktów 
w niektórych państwach europejskich, 
a w tym szczególnie w gospodarce pol-
skiej. Produkty i technologie obarczone 
droższą energią elektryczną spowo-
dują niekonkurencyjność tych towa-
rów w porównaniu z innymi na świe-
cie i z niektórymi krajami europejskimi, 
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fi rm zaplecza technicznego, instytutów 
badawczo-projektowych i placówek na-
ukowych. 

Obecny poziom wydobycia kopalin 
w Polsce wynosi:

  76 mln ton węgla kamiennego, 
  56 mln ton węgla brunatnego, 
  250 mln ton surowców skalnych 
  ok. 30 mln ton rud miedzi, cynku 

i ołowiu.

A czy krajowa polityka energe-
tyczna wspiera rozwój tej
branży?

Niestety, w tej kwestii odpowiedź 
też jest negatywna. Obecna polity-
ka państwa w zakresie górnictwa nie 
sprzyja rozwojowi, a wręcz przeciw-
nie: ogranicza go. Brak jest bowiem 
myślenia kompleksowego i perspekty-
wicznego, zarówno na szczeblu cen-
tralnym, jak i na poziomie województw 
czy gmin. Brakuje wsparcia rządowego 
i prawa chroniącego interesy przed-
siębiorcy górniczego, jak również nie 
chroni się obszarów bogatych w kopa-
liny przed zabudową. Firmy górnicze 
niekiedy pozostawiane są same sobie, 
a za przeciwników mają polityków unij-
nych, samorządowych, jak również zor-
ganizowane grupy ekologów. Niejedno-

a w tym np. z chińskimi, wyemigrowa-
nie szeregu branż energochłonnych 
i emisjogennych poza granice kraju 
co będzie miało bezpośredni wpływ 
na wzrost bezrobocia  określanego na 
wielkość od pół do miliona miejsc pracy 
w naszym kraju. Polityka klimatyczno-
energetyczna Unii z głęboką dekarbo-
nizacją (tj. redukcją CO2 do 80/95% 
w 2050 roku) spowoduje totalną li-
kwidację górnictwa węglowego w Pol-
sce i Europie, mimo, że świat w tym 
okresie będzie zwiększał wydobycie 
węgla i produkcję energii elektrycznej 
z tego paliwa. Należy w tym miejscu 
przekazać przeciwnikom energetyki 
węglowej, że  dziś na świecie budo-
wanych jest około 200 dużych elek-
trowni węglowych!

Czyli polityka klimatyczno-ener-
getyczna UE nie sprzyja branży 
węgla brunatnego? 

Niestety, to prawda. Kraje Unii Eu-
ropejskiej emitują ok. 14% CO2. Tak 
więc prawie 86% CO2 emitują kraje, 
które nie tylko nie należą do UE, czyli 
nie zostaną objęte planowaną na rok 
2020 dyrektywą unijną tzw. „3x20”. 
Niektóre z nich (np. USA czy Chiny) 
nie ratyfi kowały nawet protokołu z Kio-
to. Kraje te zdecydowanie zwiększają 
wydobycie węgla, a tym samym emisję 
CO2. W okresie ostatnich 10 lat wydo-
bycie węgla kamiennego na świecie 
wzrosło o ponad 65%.

Największy wzrost nastąpił:
   w Indonezji o ponad 260%,
  w Chinach o ponad 240%,
  w Rosji o ponad 95%, 
  w Indiach o 70%,
  w USA o 34%.

W Polsce w tym samym cza-
sie zanotowaliśmy spadek o 24%! 
Samie Chiny zwiększyły wydobycie 
węgla  z ok.1,0 mld ton w 2000 ro-
ku do 3,7 mld ton w 2011roku. Świa-
towe wydobycie węgla do 2030 ro-
ku wzrośnie ponad dwukrotnie. Dziś 
światowa energetyka opiera się w 41% 
na węglu. W 2030 roku udział ten 

ma się powiększyć aż do 44%. 
W tej sytuacji problem emisji CO2 nie 
jest wyznacznikiem rozwoju górnic-
twa dla świata, tym bardziej więc nie 
może być hamulcem gospodarczym 
dla rozwoju górnictwa w Europie czy 
w naszym kraju. Obecne wydobycie 
naszego węgla stanowi ok. 2% świa-
towej produkcji, ale za ponad 20 lat 
będzie stanowić już tylko 1%. Z po-
wyższych danych wynika, że jedy-
nym krajem, który posiada boga-
te zasoby węgla kamiennego 
i obniżył wydobycie (o ponad 20%) 
jest Polska. Z kraju-eksportera sta-
jemy się coraz większym importe-
rem. Za 2011 rok kupiliśmy ponad 
16 mln ton węgla kamiennego.

W takim razie, jakie działania 
należy podjąć, aby ten trend od-
wrócić?

Aby zmniejszyć negatywne skut-
ki polityki klimatycznej UE, nasze pań-
stwo powinno prowadzić silną politykę 
surowcową, której nadrzędnym celem 
powinno być zapewnienie bezpieczeń-
stwa gospodarczego Polski. Bezpie-
czeństwo to ma tym mocniejsze pod-
stawy, im bardziej realizowane jest na 
bazie własnych, krajowych zasobów ko-
palin. Tak zbudowane bezpieczeństwo 
stanowi o sile państwa oraz jego fak-
tycznej suwerenności (tj. możliwości nie-
ulegania presjom politycznym poprzez 
różne formy nacisków, a nawet szan-
tażu gospodarczego, których przykła-
dy mieliśmy w niedalekiej przeszłości). 
Możliwie głęboka niezależność surow-
cowa (w tym energetyczna) od krajów 
ościennych powinna być fundamentem 
rozwoju gospodarczego Polski. 

Jest rzeczą oczywistą że dla rozwo-
ju gospodarczego konieczne są różne 
kopaliny: energetyczne (węgiel kamien-
ny i brunatny), rudy metali i surowce 
skalne. Polska jest zasobna w te ko-
paliny, a ich wydobycie powinno przy-
czyniać się do bogacenia kraju i jego 
obywateli. Rozwój gospodarczy oparty 
o rodzime kopaliny zapobiega bezrobo-
ciu i emigracji zarobkowej oraz zapew-
nia rozwój powiązanych z górnictwem 
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krotnie ulega się wrażeniu, że interesy 
ekologiczne i lokalne są przedkładane 
ponad interesy krajowe.

W takim razie, jak Pan widzi moż-
liwości wykorzystania kopalin – 
szczególnie węgla brunatnego – 
skoro nie ma dobrego klimatu do 
rozwoju?

Jestem przekonany, że branża wę-
gla brunatnego, polskie górnictwo jak i  
elektrownie opalane tym paliwem oraz 
krajowa gospodarka są dobrze przygo-
towane do wyzwań na najbliższe 50 lat. 
Podobnie jak branża węgla kamienne-
go, górnictwo węgla brunatnego posia-
da wszystkie atuty do rozwoju tej gałę-
zi gospodarki na następne dekady XXI 
wieku. Założeniem jest jak najlepsze 
wykorzystanie już eksploatowanych 
złóż, łącznie ze złożami satelickimi. 
Branża węgla brunatnego produkuje 
obecnie około 35% najtańszej energii 
elektrycznej w Polsce. Jednak więk-
szość eksploatowanych dzisiaj złóż za-
cznie się wyczerpywać po 2022 roku. 
Dla krajowego bilansu energetycznego 
konieczne jest więc co najmniej utrzy-
manie obecnego procentowego udzia-
łu produkcji energii elektrycznej z tego 
paliwa. Uwzględniając długi cykl inwe-
stycji górniczych związany z budową 
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
(10 i więcej lat), w celu zapewnienia do-
staw węgla brunatnego do elektrowni 
po roku 2020, należy już dzisiaj podjąć 
niezbędne prace nad przygotowaniem 
do zagospodarowania kolejnych złóż 
i budową nowych zagłębi górniczo-
energetycznych, poza rejonami, gdzie 
obecnie prowadzone jest wydobycie. 
Posiadane obecnie zasoby operatyw-
ne węgla brunatnego w złożach, któ-
rych kopalnie posiadają koncesje na 
wydobywanie, umożliwiają pracę tych 
kopalń przy obecnym poziomie wy-
dobycia na 22 lata. Ale ze względu na 
wyczerpywanie się zasobów w dwóch 
kopalniach obecny poziom wydobycia 
(ok. 60 mln ton rocznie) można utrzy-
mać tylko do początku lat 20 obecne-
go wieku.

A co po 22 latach? Spadek wydo-
bycia i produkcji energii?

Aby tak się nie stało, jedynym spo-
sobem na utrzymanie wiodącej roli wę-
gla brunatnego w wytwarzaniu energii 

elektrycznej w Polsce jest budowa no-
wych, dużych pracujących na podsta-
wowe obciążenie (ok. 7000 godzin/rok) 
bloków energetycznych o sprawności 
wytwarzania netto zbliżonej do 45%, 
a w niedalekiej przyszłości do ponad 
50%. Elektrownie, w których będą za-
stosowane technologie CCS powin-
ny uzyskać sprawność zbliżoną lub 
większą od 50%, bowiem wdrożenie 
technologii CCS spowoduje obniżenie 
sprawności elektrowni o około 10%. 
Ośrodki badawczo-rozwojowe na świe-
cie i w Polsce od szeregu lat intensyw-
nie pracują nad opracowaniem i wdro-
żeniem różnych aplikacji związanych 
z nowoczesnymi, efektywnymi i czysty-
mi technologiami wytwarzania energii 
elektrycznej na bazie stałych surowców 
energetycznych, a przede wszystkim 
węgla, tj. nad tzw. czystymi technolo-
giami węglowymi (CTW). Na świecie 
prym w tym zakresie wiodą ośrodki 
naukowe i ośrodki badawczo-rozwojo-
we w USA, Niemczech, Chinach i Au-
stralii oraz w szeregu innych państw. 
Obecnie RAFAKO zaproponowało dla 
Elektrowni „Opole” blok energetyczny 
900 MW o sprawności netto 46% - jest 
to „mercedes” wśród bloków energe-

tycznych na świecie. Ten blok wpisuje 
się w zasadę, że każde podwyższenie 
sprawności bloku o 10% obniża emisję 
CO2 o 20%! Poprawa sprawności kra-
jowej energetyki o 10% zapewni obni-

żenie emisji CO2 o wartość wymaganą 
przez unijny pakiet klimatyczny!

W takim razie powinny być jakieś 
plany rozwoju poszczególnych złóż?

Oczywiście. Przygotowano sce-
nariusz utrzymania znaczącego wy-
dobycia węgla brunatnego, przy mak-
symalnym wykorzystaniu satelickich 
złóż kopalń czynnych i zagospodaro-
wanie nowych złóż węgla brunatnego.
I tak  KWB „Adamów” planuje zagospo-
darować nowe złoże węgla brunatne-
go „Grochowy-Siąszyce” od 2021 roku 
i wspólne z Kopalnią „Konin” złoże „Pia-
ski”. Wówczas na terenie obecnej Elek-
trowni „Adamów”należałoby zbudować 
nowy  blok energetyczny o mocy 460 
MW. W przypadku nie zagospodaro-
wania tych złóż przez KWB „Adamów” 
nastąpi zakończenie działalności tej ko-
palni po 2022 roku. Z kolei w planach 
KWB „Konin” jest  zagospodarowanie 
złóż: „Ościsłowo”, „Mąkoszyn-Grocho-
wiska” i „Dęby Szlacheckie” oraz złoże 
„Piaski”, na których pracę kopalni prze-
widuje się do 2051 roku. Natomiast 
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów- 
Konin (ZE PAK) rozpoczął starania dla 
zagospodarowania dużego złoża Po-

Procentowy udział kopalń w całkowitym wydobyciu węgla brunatnego w Polsce 

w 2010 r. [opracowanie własne Z.Kasztelewicz]
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niec-Krobia. Złoża o zasobach szacun-
kowych ponad 1,0 mld ton. Przy zago-
spodarowaniu tego złoża żywotność 
zagłębia, na którym obecnie pracuje ko-
palnia Adamów i Konin i ZE PAK może 
się przedłużyć na II połowę XXI wieku. 

Z obecnie eksploatowanego „Pola 
Bełchatów” i „Pola Szczerców” Kopal-
nia „Bełchatów” planuje wydobywać 
węgiel brunatny do 2038 roku, z rocz-
ną produkcją od 35 do 41,5 mln ton. 
W strategii KWB ”Bełchatów” zaplano-
wana jest kontynuacja wydobycia wę-
gla ze złoża „Złoczew” od 2031 roku do 
2055 roku. Ze złoża „Złoczew” wydoby-
cie będzie się kształtowało na poziomie 
ok. 21 mln ton na rok. Powyższa strate-
gia podporządkowana jest zapewnieniu 
dostaw węgla dla bloków energetycz-
nych w Elektrowni „Bełchatów” łącznie 
z nowym blokiem 858 MW oddanym 
w 2011 roku. W tym miejscu należy 
stwierdzić, że Elektrownia „Bełchatów” 
z mocą ok. 5300 MW jest największą 
elektrownią na paliwo stałe na świecie.

Z kolei w zagłębiu turowskim Kopal-
nia „Turów” eksploatuje złoże „Turów”. 
Eksploatacja przewidziana jest do 2048 
roku. Ze złoża planowane jest roczne 
wydobycie na poziomie około 12,0 mln 
ton do roku 2035. Po tym okresie wy-
dobycie ulegnie zmniejszeniu do pozio-
mu od 8,9 do 4,4 mln ton na rok. Plany 
te  podporządkowane są zapewnie-
niu dostaw dla bloków energetycznych 
w Elektrowni „Turów” łącznie z nowym 
blokiem 460 MW planowanym do od-
dania w 2016 roku . 

A co ze złożami jeszcze nie zago-
spodarowanymi?

Nowymi złożami przewidzianymi 
do zagospodarowania są złoża Gubin–
Zasieki-Brody oraz Mosty o zasobach 
bilansowych ok. 2,0 mld ton. W stra-
tegiach zagospodarowania tych złóż 
rozważane są różne terminy uruchomie-
nia wydobycia. W jednym z wariantów 
planowane jest, że pierwszy węgiel do-
starczany może być po 2020 roku. Do-
celowe wydobycie może osiągnąć 26,0 
mln ton na rok. Węgiel ze złoża „Gu-
bin” będzie spalany w planowanej  elek-

trowni o mocy od 2 200 do 4400 MW 
o sprawności ok. 50%, wyposażoną 
w instalację  CCS. Drugim rejonem tego 
basenu złożowego może być zagospo-
darowanie złóż Cybinka Sądów, Torzym 
i Rzepin oraz Sieniawa o zasobach bi-
lansowych ponad 2,0 mld ton. Z tych 
złóż łączne wydobycie może wynosić 
ponad 15 mln ton na rok, co pozwoli na 
budowę elektrowni o mocy 3300 MW. 
Powyższa koncepcja jest kontynuacją 
niemieckiego wykorzystania węgla bru-
natnego zalegającego po zachodniej 
stronie Nysy Łużyckiej. W bezpośrednim 
sąsiedztwie złoża Gubina prowadzona 
jest dziś eksploatacja w kopalni Jän-
schwalde i Cottbus Nord w ilości oko-
ło 18 mln ton/rok, a w przypadku złoża 
Mosty w kopalni Nochten (później Re-
ichwalde) w ilości około 17 mln ton/rok. 
Całkowite wydobycie węgla brunatne-
go w 2009 roku po stronie niemieckiej 
w czterech kopalniach: Jänschawalde, 
Cottbus-Nord, Welzow-Süd i Nochten 
wyniosło 55,7 mln ton (dla porównania: 
na takim poziomie kształtuje się całko-
wite wydobycie w Polsce). Węgiel ten 
wykorzystywany jest do produkcji ener-
gii elektrycznej w trzech elektrowniach, 
o łącznej mocy 7420 MW. W tym miej-
scu można sobie zadać pytanie. Jeżeli 
Niemcy mogą zagospodarować złoże 
po zachodniej stronie Nysy i Odry i pro-
dukować najtańszą energię elktryczną, 
to dlaczego Polska ma tego nie uczynić 
po prawej stronie?

W strategii branży węgla brunatne-
go planowane jest również zagospoda-
rowanie największych w Polsce i w Eu-
ropie złóż węgla brunatnego „Legnica”. 
Z legnickiego węgla brunatnego planu-
je się produkować energię elektryczną 
w blokach energetycznych o spraw-
ności ok. 50% z instalacjami CCS oraz 
produkować wodór, paliwa płynne i ga-
zowe. W I etapie przewiduje się rozpo-
cząć wydobycie węgla po 2025 roku 
w ilości 31,0 mln ton na rok z podzia-
łem 24,0 mln ton dla energetyki o mo-
cy 4600 MW i 7,0 mln ton dla przeróbki 
chemicznej. Po wybudowaniu I etapu 
może zostać podjęta decyzja o ewen-
tualnym podwojeniu wydobycia - etap 

II. Wówczas wydobycie węgla z tych 
złóż realizowane byłoby do końca XXI 
wieku i spalane w elektrowni o mocy do 
9000 MW. Budowa zagłębia górniczo-
energetycznego „Legnica” opartego na 
węglu brunatnym pozwoliłaby w przy-
szłości na „łagodną”  restrukturyzację 
zatrudnienia w tym regionie po ograni-
czeniu, a późniejszej likwidacji KGHM 
Polska Miedź. Drugim bardzo ważnym 

argumentem za zagospodarowaniem 
złóż lubuskich czy legnickich węgla bru-
natnego jest zagadnienie strat przesyłu 
energii elektrycznej w zachodniej części 
kraju, obecnie i w dalszej przyszłości po 
likwidacji Elektrowni „Turów”.

Poziom wydobycia po zagospoda-
rowaniu złóż perspektywicznych może 
wzrosnąć do poziomu 100, a następnie 
do 110 mln ton na rok. Przedstawio-
ne wydobycie ma bardzo duże szan-
se na realizację. Moc elektrowni może 
wynieść ponad 15 000 MW. Spraw-
ność elektrowni planowana jest na bli-
sko 50%. Podwojenie obecnego wydo-
bycia węgla brunatnego pozwoli tylko 
na pokrycie 30% zapotrzebowania na 
energię elektryczną w Polsce. W dal-
szym ciągu 70% pozostaje na inne pa-
liwa, w tym energetykę atomową. Pla-
nowane elektrownie będą produkować 
tanią i czystą energię elektryczną wy-
korzystując najnowsze światowe roz-
wiązania w zakresie wychwytywania 
i sekwestracji CO2.

Stan zasobów operatywnych węgla brunatnego 
w kopalniach na 01.01.2011 rok , na które obec-
nie kopalnie posiadają koncesje na wydobywanie 
[opracowanie własne Z.Kasztelewicz]

Kopalnia

Stan zasobów 
operatyw-
nych na 

01.01.2011 
rok [mln ton]

Okres 
zakończenia 
działalności 

przy obecnym 
poziomie 

wydobycia 
[lata]

Adamów 45,0 2023

Bełchatów 876,0 2038

Konin 102,0 2022

Turów 329,0 2045

Sieniawa 1,4 2030

Łącznie 1 353,9 2023
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Wspomniał Pan również o innych 
możliwościach wykorzystania wę-
gla brunatnego.

Oczywiście, dodatkowe ilości wy-
dobytego węgla umożliwiają podda-
nie tego paliwa przeróbce chemicz-
nej i rozpoczęcie produkcji w naszym
kraju wodoru oraz paliw płynnych i ga-
zowych. W przyszłości można roz-
patrywać uruchomienie wydobycia 
w innych regionach naszego kraju. 
Aby strategia rozwoju branży węgla 
brunatnego w Polsce była możliwa do 
zrealizowania, warunkiem jest nieroz-
szerzanie przez UE pakietu klimatycz-
nego 3x20.

Pana zdaniem, trzy najistotniejsze 
fi lary dla rozwoju branży węgla bru-
natnego.

Po pierwsze, Polska energetyka 
oparta na węglu powinna się stać jed-
nym z fi larów bezpieczeństwa energe-
tycznego UE. Kolejna rzecz to prace 
nad czystymi technologiami węglowy-
mi, które mogą zapewnić ograniczenie 
uciążliwości gospodarki dla środowi-
ska naturalnego, i ostatni fi lar to budo-
wa nowych kopalń węgla brunatnego 
w perspektywicznych rejonach (Le-
gnica, Gubin, Cybinka, Złoczew, Ro-

góźno czy Rawicz), 
a co za tym idzie 
również budowa 
nowych elektrowni. 
Oczywiście kopalń 
z pełnym poszano-
waniem środowiska 
i przyszłościowej, na 
wysokim poziomie,  
rekultywacji i rewi-
talizacji terenów po-
górniczych. Nowe 
kopalnie i elektrow-
nie to wiele tysięcy 
nowych miejsc pra-
cy, to również praca 
dla szeregu fi rm za-
plecza projektowe-
go i maszynowego. 
To koło zamachowe 
polskiej gospodar-

ki na nadchodzące trudne lata – tak 
czynią obecnie 
wszystkie kraje 
posiadające ro-
dzime kopaliny – 
w pierwszej ko-
lejności chronią 
własne branże, 
które należą do 
tzw. „sreber rodo-
wych”, a w dru-
giej kolejności 
uzależniają się od 
dostaw importo-
wanych pal iw 
czy technologii. 
W tym miejscu 
należy stwier-
dzić, że inne nośniki energii elek-
trycznej gwarantują przede wszystkim 
miejsca pracy poza granicami Polski, 
co staje w rażącej sprzeczności z pol-
ską racją stanu. Polska przez ostatnie 
dekady wprowadziła branżę  węgla 
brunatnego do światowej elity i powin-
nością obecnie rządzących jest dalej 
wykorzystać te atuty oraz własne bar-
dzo bogate zasoby węgla  tak brunat-
nego jak i kamiennego. 

Podsumowując należy stwierdzić, 
że Polska powinna podjąć zdecydo-
wane działania w rozmowach z Unią 

Europejską o roli węgla w europejskiej 
energetyce i o zmianie zapisów pa-
kietu klimatycznego. Wysoki koszt re-
alizacji europejskiego pakietu klima-
tyczno-energetycznego jest faktem 
potwierdzanym przez kompetentne 
i obiektywne źródła - Bank Światowy 
oraz specjalistyczne europejskie fi r-
my analizujące wpływ pakietu na go-
spodarkę jak: Ecofys, Ernst&Young, 
McKinsey, ATKearney oraz również 
polskie fi rmy EnergSys i Społeczną 
Radę NPRE czy Instytut im. E. Kwiat-
kowskiego. Podnoszą one ten problem 
i ostrzegają o możliwej zapaści gospo-
darczej w sytuacji rosnącego defi cy-
tu państwa i głębokiej technicznej de-
kapitalizacji infrastruktury. Z ostatnich 
informacji wynika, że Instytut Ekono-
miczny Narodowego Banku Polskie-
go ma wykonać analizę kosztów spo-
łeczno-gospodarczych, związanych 

z wdrożeniem pakietu klimatycznego. 
Będzie to pierwsza tego typu anali-
za wykonana przez państwową insty-
tucję fi nansową. Szkoda, że polscy 
politycy nie posiadają jednej rzetel-
nej informacji z instytucji rządowej, 
która by na bieżąco monitorowała 
decyzje unijne i wykonywała analizy 
społeczno-gospodarcze o skutkach 
pakietu klimatycznego. 

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak, 
„Nowa Energia”
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www.elektroinzynieria.pl to portal branżowy zbudowany na bazie
informacji wprowadzanych przez zarejestrowane w nim firmy.

Dostarcza narzędzi pomocnych w odnalezieniu
produktów i usług dla branży elektroenergetycznej. 

Copyright 2000-2012 - Wszelkie prawa zastrzeżone xtech.pl Serwisy branżowe Sp. z o.o., ul. Garncarska 5, 31-115 Kraków,
e-mail: biuro@xtech.pl, tel. +48 (12) 432-52-00, faks +48 (12) 429-57-08

www.elektroinzynieria.pl
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Elżbieta Kwapińska, dyrektor rozwoju energii i procesów, SENER Sp. z o.o.

Projekt Skroplonego 
Gazu Ziemnego fi rmy SENER 

GATE TERMINAL
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Zakład regazyfi kacji Gate Terminal, 
zlokalizowany w Maasvlakte (Rotterdam), 

został uznany „Projektem Roku w zakresie LNG” 
w Konkursie Europejskiej Konferencji Gazowej 
przez organizatorów tego międzynarodowego 
wydarzenia oraz Wydawnictwo Natural Gas 
Europe. Konkurs odbył się w Wiedniu w dniach 
24-27 stycznia, zaś wręczenie nagród miało 
miejsce 25 stycznia podczas uroczystej gali 
w uznaniu wybitnych osiągnięć w branży.
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Zgodnie z uznaniem jury, projekt 
Gate Terminal „będzie służył jako nie-
zależny punkt dystrybucji dla europej-
skich fi rm energetycznych, jako odpo-
wiedź na rosnące zapotrzebowanie na 
gaz ziemny oraz spadek jego produkcji 
w północno-zachodniej Europie. Ter-
minal zwiększy zarówno bezpieczeń-
stwo dostaw, jak również pozwoli no-
wym podmiotom wejść na Europejski 
rynek gazowy”.

Gate Terminal jest projektem zreali-
zowanym przez fi rmę SENER w ramach 
spółki joint venture TS LNG, z odpo-
wiedzialnością za projektowanie, za-
kupy, budowę i uruchomienie zakła-
du. TS LNG dostarczył z sukcesem 
zakład do Klienta zgodnie z planem 
i kontraktem EPC. Od czasu rozpo-
częcia przedsięwzięcia w czerwcu 
2008 r. do zakończenia prac w ra-
mach kontraktu EPC, tj. 1 września 

2011 r., szczególną wagę przykładano 
do takich zagadnień jak bezpieczeństwo 
i higiena pracy, ochrona środowiska 
naturalnego oraz dostępność i ela-
styczność działania. Należy podkreślić, 
że etap budowlany został zakończo-
ny  z jednym z najwyższych pozio-
mów bezpieczeństwa odnotowanych 
w ramach robót wykonywanych 
w Europorcie w Rotterdamie, z ponad 
2 500 000 godzin budowy bezwypad-
kowej, uzyskano poziom bezpieczeń-
stwa A.

W ramach konsorcjum budowla-
nego, złożonego z czterech przed-
siębiorstw, fi rma SENER brała udział 
w zarządzaniu, zakupach oraz pra-
cach budowlanych projektu. SENER 
był również odpowiedzialny za za-
rządzanie wdrożeniem zakładu, jego 
rozruch oraz oddania do użytku, 
jak również prace projektowe. Suk-

ces tego projektu utwierdził wizerunek 
i pozycję TS LNG (spółki joint venture 
fi rm Techint i SENER) jako fi rmy, specja-
lizującej się w kontraktach EPC w bran-
ży gazu ziemnego.

Gate Terminal jest jednym z naj-
większych terminali skroplonego ga-
zu ziemnego w Europie. Posiada 
trzy zbiorniki magazynowe o pojem-
ności 180 000 m3, a jego począt-
kowa zdolność eksportowa wyno-
si 12 mld m3/rok (mld m3 rocznie). 
Terminal składa się z dwóch na-
brzeży cumowniczych, mogących 
służyć do równoczesnego rozła-
dunku dwóch statków typu Q-Max, 
czyli największych na świecie stat-
ków LNG. Gate Terminal  jest w stanie 
zaspokoić zapotrzebowanie na 
gaz ziemny całej ludności Holandii 
oraz części Europy. Koszt całego 
projektu wyniósł blisko 800 mln euro.  

 SENER

Firma SENER jest prywatną kor-
poracją inżynieryjno-technologiczną, 
założoną w 1956 r. w Bilbao, dążącą 
do zaoferowania swoim klientom naj-
bardziej zaawansowane rozwiązania 
technologiczne i cieszącą się między-
narodowym uznaniem z uwagi na swo-
je zaangażowanie w kwestię innowa-
cji, dbałość o zachowanie jakości oraz 
niezależność. SENER zatrudnia ponad 
5 000 wykwalifi kowanych profesjonali-
stów i generuje przychody w wysoko-
ści 1 066 mln euro (dane za 2010 r.). 

SENER działa aktywnie w zakre-
sie Projektowania i Budowy, jak rów-
nież ma swoje udziały w fi rmach zaan-
gażowanych w branży energetycznej, 
ochronie środowiska oraz w przemyśle 
kosmicznym. Dział Projektowania i Bu-
dowy, SENER Ingeniería y Sistemas, 
S.A., stał się jedną z wiodących hisz-
pańskich fi rm inżynieryjnych, osiąga-
jąc obroty rzędu 624 mln euro (dane 
na 2010 r.), zatrudniając blisko 2 000 
osób i posiadając oddziały w Abu Dha-
bi, Algierze, Barcelonie, Bilbao, Buenos 

Aires, Busan, Lizbonie, Madrycie, Mek-
syku DF, Okayamie, San Francisco, Se-
willi, Walencji i w Warszawie. 

W ramach swojej działalności z za-
kresu Energetyki i Procesów, fi rma SE-
NER aktywnie działa w sektorze gazo-
wym, w którym realizuje kontrakty EPC, 
dotyczące zakładów regazyfi kacyjnych, 
m.in. dotyczące terminalu SAGGAS 
i jego rozbudowy, powiększenia za-
kładu BBG, rozbudowy barcelońskie-
go terminalu Enagas, projektu Castor 
oraz, za pośrednictwem TS LNG (kon-
sorcjum złożonego z fi rm Techint i SE-
NER) realizacji umowy EPC na zakład 
regazyfi kacyjny Gate Terminal. Do tych 
projektów dołączył teraz terminal rega-
zyfi kacyjny w Dunkierce, we Francji.

 Konsorcjum TS LNG

W 2007 r. Techint Engineering & 
Construction oraz fi rma SENER zało-
żyły spółkę typu joint venture TS LNG, 
mającą na celu rozwój projektów LNG. 
Wyspecjalizowana w projektach typu 
EPC („pod klucz”), TS LNG była od-
powiedzialna za kierowanie pracami 

inżynieryjnymi, zakupami, pracami bu-
dowlanymi i rozruchem zakładu Gate 
Terminal  w Holandii, będącego praw-
dziwym międzynarodowym wzorem 
odniesienia w branży zakładów rega-
zyfi kacyjnych. Po uruchomieniu Termi-
nalu Gate, TS LNG przekształciło sie 
w konsorcjum TSEV wraz z francuski-
mi fi rmami Entrepose i Vinci. TS LNG 
pracuje obecnie nad zakładem rega-
zyfi kacyjnym w Dunkierce we Francji. 

TS LNG wykorzystuje wcześniejsze 
doświadczenie fi rm SENER i Techint 
E&C, zdobyte przy projektach LNG, 
pracując między innymi dla takich klien-
tów jak Repsol, ENEL, Edison, Trans 
Canada, Cacouna Energy, Energia Co-
sta Azul S.de R.L.de C.V (Sp. z o.o. 
o zmiennym kapitale), Kellogg Brown 
& Root, ENAGAS oraz SAGGAS.

www.sener.es
www.europeangas-conference.com
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NOWY KAPITAŁ 
DLA INWESTYCJI W OZE 

Dobra wiadomość dla osób przedsiębiorczych, które chcą rozpocząć lub 
rozwĳ ać innowacyjną działalność w branży odnawialnych źródeł energii. 

Jest szansa na pozyskanie kapitału na start biznesu, stanowiąca ciekawą 
alternatywę dla kredytów i dotacji. 

Ruszył nabór projektów do fundu-
szu kapitałowego Ekoinkubator.  

Ma on na celu wsparcie i ułatwienie 
zaistnienia na rynku nowym fi rmom 
w branży OZE. Na uwagę i współpra-
cę Ekoinkubatora mogą liczyć wszyscy, 
którzy mają ciekawy pomysł bizneso-
wy z dziedziny ekoenergetyki, ale nie 
dysponują wystarczającymi środkami 
lub wiedzą i doświadczeniem, aby go 
zrealizować. Wystarczy przekonać fun-
dusz, że przedsięwzięcie ma nowator-
ski charakter i duże szanse na powo-
dzenie rynkowe.

– Stawka jest wysoka - autorzy naj-
lepszych pomysłów otrzymają na start 
fi rmy 800 000 zł, a w uzasadnionych 
przypadkach nawet do 2 mln zł.  Jeśli 
zaistnieje taka potrzeba, fundusz mo-
że pozyskać dodatkowych inwestorów 

  Wartość dodana – 
doświadczenie 

Na tym nie koniec – równie istotna 
dla sukcesu start-up’u może okazać 
się możliwość korzystania z know-how 
oferowanego przez Ekoinkubator. Pod-
czas realizacji projektu pomysłodaw-
ca otrzyma szerokie wsparcie meryto-
ryczne i doradcze, zarówno w zakresie 
wiedzy technicznej, jak i biznesowej, 
prawnej czy marketingowej. Do jego 
dyspozycji będą eksperci fi rmy konsul-

tingowej Edoradca Sp. z o.o., od wielu 
lat specjalizującej się w pozyskiwaniu 
fi nansowania oraz realizacji inwestycji 
kapitałowych. Ta kompleksowość ofer-
ty Ekoinkubatora wyróżnia go na tle 
dotychczasowych możliwości fi nanso-
wania tego typu inwestycji - kredytów 
i dotacji. Ponadto oferta funduszu do-
tyczy głównie przedsięwzięć innowa-
cyjnych, czyli obarczonych większym 
niż standardowe ryzykiem inwestycyj-
nym - z reguły nie mogą one liczyć na 
wymienione źródła fi nansowania. 

  Projekty dla 
Ekoinkubatora

W sferze zainteresowań funduszu 
znajdują się wszelkie inwestycje w od-
nawialne źródła energii, czyli projekty 
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dla przedsięwzięcia – mówi Tomasz 
Grabowski, Prezes Zarządu Edoradca 
Sp. z o.o., fi rmy prowadzącej fundusz - 
Co istotne, dokapitalizowanie ma cha-
rakter bezzwrotny, w zamian za obję-
cie przez fundusz mniejszościowych 
udziałów w spółce na określony czas. 

Lucyna Mazur, Edoradca Sp. z o.o.
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dotyczące m.in. energetyki biogazo-
wej, biomasowej, wiatrowej, wodnej, 
fotowoltaiki, paliw alternatywnych. Pod 
uwagę brane będą również innowa-
cyjne rozwiązania ze sfery przemysłu 
i usług dla branży OZE oraz inżynie-
rii środowiskowej. Podczas selekcji 
zgłaszanych pomysłów, dodatkowo 
premiowane będą zaangażowanie 
i entuzjazm pomysłodawcy. Nie bez 
znaczenia będzie też jego doświad-
czenie zawodowe i biznesowe oraz 
niezbędna wiedza w danej dziedzinie.

  Od idei do biznesu 

Współpraca z Ekoinkubatorem od 
momentu pierwszego kontaktu do zre-
alizowania marzeń o własnym biznesie 
zakłada cztery etapy – pierwszym z nich 
jest zgłoszenie pomysłu. Można tego 
dokonać za pośrednictwem formularza 
na stronie www.ekoinkubator.pl Projek-

ty wstępnie ocenione jako innowacyjne, 
możliwe do zrealizowania i posiadające 
duży potencjał rynkowy zostaną wybra-
ne do etapu preinkubacji. Jest to pro-
ces, który ma przygotować przyszłego 
przedsiębiorcę do prowadzenia własnej 
fi rmy oraz jego projekt do komercjaliza-
cji.  W ramach preinkubacji fundusz za-
pewnia bezpłatnie autorom wybranych 
pomysłów doradztwo i pomoc przy sze-
regu zagadnień, począwszy od opra-
cowania biznes planu, badania rynku 
i konkurencji, zabezpieczenia własności 
intelektualnej, poprzez konsultacje tech-
niczne, na marketingu skończywszy. Ta-
kim zakresem usług zostaną objęte 32 
projekty spośród wszystkich zgłoszo-
nych do Ekoinkubatora. Do kolejnego, 
etapu, który wiąże się już z realnymi 
pieniędzmi, zakwalifi kują się te najle-
piej przygotowane do debiutu i sukcesu 
rynkowego. W ciągu 2 lat planowana 
jest inwestycja w 9 nowych projektów. 

EKOINKUBATOR
K A P I T A Ł  D L A  O Z E

Z ich autorami zawarta zostanie umo-
wa inwestycyjna, powołująca do życia 
spółkę celową, która zostanie dokapi-
talizowana przez Ekoinkubator kwotą 
800 tys. zł, a w wariancie rozszerzo-
nym nawet 2 mln zł. Zaznaczyć przy 
tym należy, że maksymalny udział fun-
duszu wynosi 49%, a szacowany czas 
jego wyjścia ze spółki to 5 lat od roz-
poczęcia działalności. Po tym okresie, 
który jest jednocześnie ostatnim eta-
pem współpracy z Ekoinkubatorem, 
nowo powstała fi rma powinna już sa-
modzielnie funkcjonować na rynku i ge-
nerować znaczne zyski. 

 Więcej informacji: 
na stronie funduszu: 
www.ekoinkubator.pl
pod numerem telefonu: 
+48 058 530 02 22
e-mail: ekoinkubator@edoradca.pl
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Maciej Stryjecki, S Konsulting

Rola morskich elektrowni wiatrowych w realizacji Pakietu energetyczno-
klimatycznego została podkreślona w listopadzie 2008 r. w komunikacie 

Komisji Europejskiej w sprawie roli morskiej energetyki wiatrowej 
w wypełnianiu celów polityki energetycznej UE1).  W szczególności, 
w komunikacie zwrócono uwagę na fakt, iż budowa MFW na terenie 
państw członkowskich UE posiada bardzo duży potencjał i jednoznacznie 
stwierdzono, że „sektor morskiej energii wiatrowej znacząco przyczyni się do 
spełnienia wszystkich trzech celów nowej polityki energetycznej: obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii, 
jak i poprawy konkurencyjności UE”. 

Potencjał w zakresie budowy źródeł 
wiatrowych na wodach terytorial-

nych UE oszacowano na poziome ok. 
150 GW oraz stwierdzono, iż jego wy-
korzystanie jest ściśle związane „z pro-
wadzeniem aktywnych działań regula-
cyjnych zapewniających komercyjną 
opłacalność budowy morskich farm 
wiatrowych, w szczególności w po-

czątkowej fazie tworzenia się sektora”. 
W związku z tym do końca 2010 r. UE 
przeznaczyła środki fi nansowe w wy-
sokości ok. 565 mln EUR na realizację 
dziewięciu projektów zakładających bu-
dowę dużych MFW jak również badania 
rozwojowe poprawiające efektywność 
technologiczną sektora oraz inwestycje 
w przemysł towarzyszący.

   Krajowy potencjał MFW

Polska posiada bardzo duży poten-
cjał w zakresie budowy morskich farm 
wiatrowych. Wynika to przede wszyst-
kim ze znakomitych warunków natu-
ralnych - obszar polskiej strefy eko-
nomicznej charakteryzuje się jednym 

MORSKIE 
FARMY WIATROWE 
W POLITYCE 
KLIMATYCZNEJ UE
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z największych potencjałów wiatru na 
morzu Bałtyckim. W oparciu o szacun-
ki przeprowadzone przez Fundację na 
Rzecz Energetyki Zrównoważonej, 
a także plany inwestycyjne wynikają-
ce z wniosków o wydanie pozwoleń 
lokalizacyjnych dla morskich farm wia-
trowych na polskich obszarach mor-
skich2), możliwe jest, aby w perspek-
tywie do 2025 r. powstały w Polsce 
MFW o łącznej mocy ok. 5 GW (zapew-
niłoby to produkcję energii odnawialnej 
na poziomie ok. 19 TWh rocznie, co 
znacząco ułatwiłoby osiągnięcie ce-
lów unijnych w zakresie udziału energii 
odnawialnej). Ponadto w latach 2025-
2030 możliwa jest realizacja kolejnych 
5 GW, które mogły by stanowić pod-
stawę realizacji nowych celów w per-
spektywie kolejnej dekady.

Po zmianie przepisów dotyczących 
wydawania decyzji lokalizacyjnych dla 
MFW, od sierpnia 2011 r., w ciągu 6 
miesięcy, zostało złożonych 31 aplikacji 
na wydanie pozwoleń na wznoszenie 
i wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich ob-
szarach morskich (PSZW) dla morskich 
farm wiatrowych, o łącznej mocy prze-
kraczającej 25 GW i wartości przekra-
czającej 200 mld zł.

Pierwsze MFW mogą zostać wybu-
dowane w Polsce w 2018 r. Wynika to 
ze specyfi ki procesu inwestycyjnego, 
którego ramy wynikają zarówno ze spe-
cyfi ki stosowanych technologii, uwarun-
kowań rynkowych, a także z przepisów 
prawa. Inwestor, po uzyskaniu PSZW, 
musi w terminie 6 lat od dnia uzyska-
nia tego pozwolenia, uzyskać pozwo-
lenie na budowę. W tym czasie musi 
wykonać szczegółowe badania środo-
wiskowe, uzyskać decyzje środowisko-
wą, uzyskać warunki przyłączenia do 
sieci, wykonać badania geotechnicz-
ne, przygotować projekt budowlany 
i przejść procedurę uzyskania pozwo-
lenia na budowę. Koszt przygotowa-
nia projektu do tego etapu, wynosi ok 
200-300 mln zł. Możliwość budowy 

1) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego oraz Komitetu regionów - Morska energia wiatrowa: Działania niezbęd-
ne do realizacji celów polityki energetycznej w perspektywie 2020 r. i dalszej, 13.11.2008.

2)   Na dzień 2 stycznia 2012 r. złożono 28 wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich 
dla morskich farm wiatrowych, o łącznej mocy przekraczającej 20 GW. Jednakże ze względu na możliwości systemu elektroenergetycznego oraz uwarunkowania środowiskowe nie 
wszystkie projekty zostaną zrealizowane.
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Okres przygotowywania projektów 
inwestycyjnych i budowy mocy wytwórczych

Rys. 1. Możliwy przyrost mocy zainstalowanych w MFW 
w Polsce w perspektywie do 2025 r.

MFW będzie dodatkowo uwarunkowa-
na możliwością skompletowania łańcu-
cha dostaw. Szczegółowe informacje 
w zakresie zakładanej ścieżki wzrostu 
mocy zainstalowanych w MFW w Pol-
sce w perspektywie do 2025 r. zostały 
przedstawione na wykresie powyżej.

  Niezbędne otoczenie 
prawne

Bariery o charakterze regulacyj-
nym (m.in. brak możliwości ustano-
wienia prawa użytkowania sztucznych 
wysp na dłużej niż 5 lat) zostały w du-
żym stopniu usunięte dzięki noweliza-
cji ustawy o obszarach morskich Rze-
czypospolitej i administracji morskiej 
w 2011 r. Spowodowało to lawinowy 
wzrost zainteresowania inwestorów 
morską energetyką wiatrową w Polsce 
i przygotowanie pierwszych koncepcji 
biznesowych dla tego typu przedsię-
wzięć przez największe krajowe i mię-
dzynarodowe koncerny energetyczne. 
Jeszcze w tym półroczu może zostać 
wydanych kilkanaście decyzji lokali-
zacyjnych dla morskich farm wiatro-
wych w polskiej wyłącznej strefi e eko-
nomicznej.  

Aby inwestorzy, którzy wszczęli 
obecnie przygotowanie projektów, 

kontynuowali swoje prace w kolej-
nych latach, aż do etapu budowy, 
muszą istnieć stabilne i odpowied-
nio efektywne systemy wsparcia wy-
twarzania energii elektrycznej przez 
odnawialne źródła energii przez ca-
ły okres przygotowania i realizacji 
projektów. Są to bowiem inwestycje 
bardzo kapitałochłonne i decyzje 
inwestycyjne będą na bieżąco we-
ryfi kowane, pod kątem opłacalno-
ści i efektywności przedsięwzięcia. 

Ze względu na ograniczoną do-
stępność środków fi nansowych na 
inwestycje tak specjalistyczne i kapi-
tałochłonne, jakimi są MFW w skali 
świata, inwestorzy międzynarodowi 
kierują swoje środki na przygotowa-
nie i realizację MFW na te rynki, które 
funkcjonują na podstawie najbardziej 
atrakcyjnych warunków prawnych. Klu-
czowe elementy konkurencyjności sys-
temów wsparcia dla MFW to:

  Stabilność wsparcia w ujęciu da-
nej inwestycji;

  Odpowiednia wysokość wsparcia 
w okresie niezbędnym do zwrotu 
zainwestowanego kapitału;

  Możliwość uzyskania warunków 
przyłączenia do sieci i kwestia po-
krycia kosztów budowy przyłącza.
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Należy przy tym uwzględnić, iż in-
westycje w morskie farmy wiatrowe 
w Polsce charakteryzują się obecnie 
wyższym poziomem ryzyka i kosztów 
niż inwestycje w elektrownie wiatrowe 
pracujące na lądzie. Wynika to przede 
wszystkim z bardzo wczesnego etapu 
rozwoju podsektora MFW w Polsce 
oraz dynamicznego przyrostu mocy za-
instalowanych w innych krajach UE, co 
sprawia, iż w łańcuchu dostaw związa-
nym z budową MFW powstają „wąskie 
gardła” opóźniające proces realizacji 
projektów. Niemniej jednak doświad-
czenia międzynarodowe pokazują, iż 
przy odpowiedniej skali inwestycji moż-
liwe jest znaczące obniżenie jednost-
kowych kosztów wytwarzania energii 
elektrycznej i MFW mogą stać się jed-
nym z najbardziej efektywnych źródeł 
wytwarzania energii odnawialnej. Nale-
ży także pamiętać, że pierwsze projekty 
MFW mogą być gotowe do realizacji 
w Polsce w latach 2018-2020, kiedy 
to rynki morskiej energetyki wiatrowej 
w Wielkiej Brytanii i Niemczech3) bę-
dą już bardzo rozwinięte i nasycone, 
co zwiększy dostępność usług oraz 
technologii dla rynków rozwijających 
się (jak na przykład Polska).

Nowy system wsparcia wytwarza-
nia energii z OZE, który zostanie wpro-
wadzony nową ustawą o odnawialnych 
źródłach energii,  musi w związku z po-
wyższym dać podstawy dla dalszego 
rozwoju projektów MFW na polskich 
obszarach morskich, w tym zwłaszcza:

  Zapewnić stabilność wsparcia na 
etapie eksploatacji farmy, w wy-
sokości i okresie niezbędnym do 
zwrotu zainwestowanego kapitału 
dla danej instalacji. Okres ten to nie 
mniej niż 15 lat, ze stałym współ-
czynnikiem korekcyjnym.

  Utrzymanie stabilności i przewi-
dywalności pozostałych elemen-
tów systemu wsparcia, takich jak 
zakres obowiązku, gwarancja za-
kupu energii z OZE po średniej ce-

nie rynkowej, minimalizacja wpływu 
zmienności ceny energii na stabil-
ność wynagrodzenia.

  Gwarancja dostępu do sieci.
  Zapewnić wystarczająco wysoki 

współczynnik korekcyjny w latach 
2013-2018 i 2018-2023, któ-
ry zapewni w pierwszym okresie 
konkurencyjność polskiego rynku 
morskiej energetyki, a w drugim 
okresie gwarancje zwrotu zain-
westowanego kapitału w okresie 
obowiązywania wsparcia dla da-
nej instalacji. 

  Współczynnik 
korekcyjny dla MFW

Ponieważ najważniejszym elemen-
tem nowego systemu wsparcia, de-
cydującym o opłacalności inwestycji 

w daną technologię, będzie współ-
czynnik korekcyjny, grupa ekspertów 
współpracujących z Fundacją na rzecz 
Energetyki Zrównoważonej wykona-
ła szczegółowe analizy uwarunkowań 
ekonomicznych kształtowania takiego 

3) Kraje te są obecnie liderami w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

współczynnika dla morskich farm wia-
trowych. W oparciu o prognozę jed-
nostkowych kosztów inwestycyjnych, 
operacyjnych oraz założenia w zakresie 
wymaganej stopy zwrotu przez inwe-
storów budujących morskie farmy wia-
trowe, przeprowadzone zostało osza-
cowanie całkowitego jednostkowego 
kosztu wytworzenia energii elektrycz-
nej (JKWE) w morskich farmach wia-
trowych w Polsce w perspektywie do 
roku 2025. Ponadto w oparciu o pro-
gnozę ścieżki cen sprzedaży energii 
elektrycznej oszacowana została luka 
przychodowa, tzn. poziom kosztów 
wytworzenia energii w MFW, któ-
ry musi zostać pokryty w ramach 
systemu wsparcia (przychodami ze 
sprzedaży praw majątkowych wyni-
kających ze  świadectw pochodzenia 
energii).

Szczegółowe dane w zakresie 
kształtowania się prognozowanej luki 
przychodowej w okresie 2012-2025 
dla wytwórców energii elektrycznej 
w MFW w Polsce zostało przedsta-
wione na wykresie poniżej.
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Rys. 2. Zakładana luka przychodowa pomiędzy jednostkowym kosztem 

wytworzenia energii elektrycznej w MFW a prognozowaną ceną energii elektrycznej

 w Polsce w latach 2012-2025

Luka przychodowa (różnica pomiędzy całkowitym kosztem wytworze-
nia energii a przychodami sprzedaży energii jako paliwa), która musi 

zostać pokryta przychodami osiąganymi w ramach systemu wsparcia 
(sprzedaż świadectw pochodzenia).
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W oparciu o wartość luki pomiędzy 
jednostkowym kosztem wytwarzania 
energii elektrycznej w MFW (który od-
zwierciedla zarówno koszty inwestycyj-
ne, operacyjne jak i koszt zapewnienia 
inwestorom odpowiedniej stopy zwro-
tu z kapitału) a ceną sprzedaży energii 
elektrycznej można określić niezbęd-
ny poziom wsparcia dla morskich farm 
wiatrowych Polsce (wyrażony w PLN/
MWh).

Na bazie przeprowadzonych analiz 
można stwierdzić, iż niezbędny poziom 
wsparcia, który zapewni rozwój mor-
skich farm wiatrowych w Polsce w per-
spektywie 2012-2025 będzie malał 
z poziomu ok. 578 PLN/MWh do oko-
ło 165 PLN/MWh czyli może zmniej-
szyć się nawet o około 71%. Będzie 
to wynikać przede wszystkim ze wzro-
stu efektywności kosztowej wytwarza-
nia energii w MFW (spadek JKWE) jak 
również ze wzrastających cen energii 
elektrycznej, które poprawią rentow-
ność działalności MFW.

Szczegółowe informacje w zakre-
sie prognozy wymaganego poziomu 
wsparcia dla morskich farm wiatrowych 
w Polsce w perspektywie do 2025 r. 
zostały zaprezentowane na wykresie 
poniżej.

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z projek-
tem ustawy OZE wartość przychodów 
uzyskiwanych ze sprzedaży świadec-
twa pochodzenia zostanie skorelowa-
na z poziomem przychodów uzyskiwa-
nych ze sprzedaży energii elektrycznej 
(maksymalny poziom ceny pakietowej 
na poziome 470 PLN/MWh), niezbęd-
ne jest ustalenie dla morskich farm 
wiatrowych współczynnika korygują-
cego liczbę otrzymywanych świadectw 
pochodzenia na poziome zapewnia-
jącym odpowiednią wysokość dodat-
kowych przychodów gwarantującym 
opłacalność ekonomiczną inwestycji. 
Uwzględniając fakt, iż zapisy projektu 
ustawy OZE zakładają wyznaczenie 
współczynników korygujących liczbę 
otrzymywanych certyfi katów na okre-
sy pięcioletnie, wartość współczynnika 
korygującego dla MFW powinna od-
zwierciedlać wartość średnią dla okre-

su pięcioletniego, która zapewni pełne 
pokrycie luki przychodowej.

Zgodnie z przeprowadzonymi 
obliczeniami wartość współczynni-
ka korekcyjnego dla morskich farm 
wiatrowych na okres 2012-2016 po-
winna zostać zatem ustalona na po-
ziomie minimum 2,1 (zamiast za-
kładanej obecnie wartości 1,3), 
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Rys. 3. Niezbędny poziom wsparcia dla MFW w Polsce w perspektywie do 2025 r.

a w następnym okresie 2017-2021 
na poziomie około 1,5.

Zapewni to bowiem pokrycie cał-
kowitych kosztów wytwarzania ener-
gii (uwzględniających minimalną stopę 
zwrotu z zaangażowanego kapitału) na 
okres najbliższych pięciu lat (tj. okres 
2012-2016) co skłoni inwestorów do 
podjęcia działań w zakresie realizacji 
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Rys. 4. Niezbędny poziom wsparcia dla morskich farm wiatrowych w Polsce 
w okresie 2012-2016 oraz potencjalny niedobór wsparcia w przypadku wyznaczenia 

współczynnika korekcyjnego na poziome 1,3

W celu zapewnienie pełnego pokrycia luki przychodowej niezbędne 
jest ustalenie współczynnika korekcyjnego dla morskich farm wiatro-

wych w okresie 2012-2016 na poziomie minimum 2,1.
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projektów inwestycyjnych umożliwia-
jących uruchomienie pierwszych MFW 
w okolicach 2018 r. Szczegółowe infor-
macje w zakresie niezbędnego poziomu 
wsparcia warunkującego rozpoczęcie 
inwestycji w morskie farmy wiatrowe 
w Polsce w okresie 2012-2016 zosta-
ły przedstawione na wykresie poniżej.

  Koszty wsparcia MFW 

Biorąc pod uwagę powyższe wyli-
czenia, można by postawić zarzut, że 
tak wysokie wsparcie dla MFW jest 
nieuzasadnione i będzie generować 
zbyt wysokie koszty w systemie wspar-
cia. Jest to jednak teza całkowicie nie-
słuszna. 

Morska energetyka wiatrowa jest 
bowiem w Polsce jedyną techno-
logią OZE, która ma szansę przy-
czynić się do znaczących wpływów 
budżetowych, na długo przed wy-
generowaniem jakichkolwiek kosz-
tów z tytułu wsparcia wytwarzania 
energii z OZE. Jest to spowodowane 

specyfi ką wnoszenia opłat za wyda-
nie PSZW oraz specyfi ką systemu 
wsparcia. Za wydanie PSZW inwe-
stor musi wnieść opłatę w wysoko-
ści 1% wartości przedsięwzięcia. 
Łatwo obliczyć, że przy złożonych 
wnioskach na projekty o łącznej war-
tości 200 mld zł, z tytułu tej opła-

ty wpłynie do budżetu państwa 
2 mld zł. 70% tej opłaty musi zo-
stać uiszczone do momentu odda-
nia MFW do użytku, a więc zanim 
zacznie ona wytwarzanie energii 
i generowanie kosztów z tytułu sys-
temu wsparcia OZE. Przy dobrym 
systemie wsparcia, zapewniającym 
kontynuację procesu przygotowa-
nia projektów przez inwestorów, już 
w 2012 r. może wpłynąć do budże-
tu 200 mln zł, w latach 2015-2018 - 
600 mln, i kolejne 600 mln w latach 
2018-2025.

Tak wysokie przychody, które zosta-
ną wygenerowane pośrednio przez sys-
tem wsparcia OZE, mogą odpowied-
nio zagospodarowane, stworzyć lewar 

fi nansowy, który w znaczący sposób 
zmniejszy faktyczne koszty inwesty-
cyjne pierwszych projektów MFW. Wy-
starczy, aby te fundusze skierować jako 
krajowy wkład w pozyskanie środków 
UE na budowę sieci morskich w ra-
mach programu operacyjnego „Łącząc 
Europę” oraz na wsparcie rozbudowy 

i modernizacji krajowego zaplecza por-
towego i stoczniowego. Odpowiednie 
decyzje muszą jednak podjąć politycy, 
którzy odpowiadają za polską energe-
tykę, gospodarkę morską, politykę kli-
matyczną oraz rozwój regionalny. A po-
nieważ Polski nie stać na zignorowanie 
branży, której wartość przekracza 200 
mld zł, i która w latach kryzysowych 
może wnieść do budżetu 2 mld zł bez 
żadnych kosztów po stronie państwa, 
należy mieć nadzieję, że takie decyzje 
zostaną niezwłocznie podjęte. 
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Rozmowa z Pawłem Okapą, wiceprezesem zarządu LPEC Sp. z o.o.

Jak Pan ocenia kondycję sektora 
ciepłowniczego w Polsce?
Ciepłownictwo jest branżą w dość 

trudnej sytuacji ekonomicznej. 
Dwie główne przyczyny to bardzo ni-
ska rentowność i wysoki poziom de-
kapitalizacji majątku przedsiębiorstw. 
Rentowność dla całej branży ciepłow-
niczej wyniosła w 2010 roku 0,35%. To 
zbyt mało, aby skutecznie prowadzić 
bieżące inwestycje, które z kolei są nie-
zbędne z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa dostawy ciepła do aglomeracji 
miejskich oraz konieczności poprawy 
efektywności energetycznej. Zgodnie 
z obowiązującym w Polsce prawem, 
cena ciepła systemowego jest regu-
lowana, a więc podlega zatwierdze-
niu przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki ze względu na ważny in-
teres społeczny. Najlepszą regulacją 
byłoby pogodzenie korzyści odbiorcy, 
a więc najniższej ceny i niezawodności 
dostaw, z interesem przedsiębiorców. 
Pamiętajmy, że systemy ciepłownicze 
działają na rynku, na którym muszą 
konkurować z innymi rozwiązaniami za-
opatrzenia w ciepło. Jedynie korzystna 
oferta przyłączeniowa i konkurencyjna 
cena ciepła mogą przekonać inwestora 
do wyboru tego, a nie innego sposobu 
zaopatrzenia w energię cieplną.

Sektor ciepłowniczy w Polsce nie 
uchroni się przed inwestycjami 
związanymi z poprawą efektywno-

ści, szczególnie w zakresie obniża-
nia strat w przesyłaniu i dystrybu-
cji ciepła. Jakie planują Państwo 
przedsięwzięcia i z jakimi najważ-
niejszymi problemami techniczny-
mi przyjdzie Wam się zmierzyć?

Efektywność energetyczną  sieci 
ciepłowniczych zwiększa się przede 
wszystkim poprzez wymianę rurocią-
gów na nowe, wykonane w technolo-
gii preizolowanej. Wyposażone są one 
zwykle w systemy alarmowe, wykry-
wające stany awaryjne jeszcze przed 
wystąpieniem zagrożenia. Takie rozwią-
zania to straty ciepła mniejsze nawet 
o 70 proc. LPEC w tym zakresie jest 
obecnie liderem wśród największych 
systemów ciepłowniczych w Polsce. 
Ponad 50 proc. sieci wysokoparametro-
wej wykonana jest w nowoczesnej tech-
nologii preizolowanej. Spółka, zgodnie 
z przyjętą strategią rozwoju, od kilku lat 
intensywnie inwestuje w jej moderniza-
cję. W tym roku dodatkowo podpisali-
śmy umowę z NFOŚ na dofi nansowanie 
projektu „Przebudowa sieci ciepłowni-
czej na terenie miasta Lublin”. Środki na 
dofi nansowanie pochodzą z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko. Cel projektu to oczywiście poprawa 
efektywności energetycznej lubelskiego 
systemu ciepłowniczego, a efekty to 
zmniejszenie strat ciepła o 12.552,49 

CIEPŁO, INWESTYCJE,
EFEKTYWNOŚĆ...
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MWh i redukcja emisji dwutlenku węgla 
o ponad 8 tys. ton. W ramach tego pro-
jektu przebudujemy ponad 22 km sieci. 
Wartość całego przedsięwzięcia to po-
nad 46 mln złotych brutto. Cały projekt 
będzie realizowany do końca 2013 r.

Infrastruktura ciepłownicza ma po-
ważny deficyt w postaci braku sys-
temowego rozwiązania.

Aktualnie obowiązujące przepi-
sy prawne nie zawierają komplekso-
wych regulacji w zakresie przebiegu 
infrastruktury ciepłowniczej. Brak jest 
przede wszystkim uregulowań pozwa-
lających przedsiębiorstwom ciepłow-
niczym sprawnie przeprowadzać in-
westycje budowy i przebudowy sieci. 
Negocjacje z właścicielem nierucho-
mości oraz późniejsza droga postę-
powania administracyjnego, upraw-
niająca przedsiębiorstwo ciepłownicze 
do zajęcia terenu na potrzeby budowy 
sieci, często trwają wiele miesięcy, co 
niepokojąco wydłuża czas realizacji 
inwestycji bez gwarancji powodzenia. 
Bolączką przedsiębiorstw ciepłowni-
czych jest również niedopracowana 
instytucja służebności przesyłu, któ-
ra w praktyce rodzi wiele problemów 
i wątpliwości. Przede wszystkim w za-
kresie przedawnienia roszczeń o usta-
nowienie służebności przesyłu oraz 

sposobu wyceny wynagrodzeń za tę 
służebność.

Właściciele nieruchomości coraz 
częściej zgłaszają roszczenia fi-
nansowe. Jakie są tego konse-
kwencje?

Z roku na rok wzrasta ilość kierowa-
nych roszczeń właścicieli nieruchomo-
ści z tytułu bezumownego korzystania 
z nieruchomości, na której posadowio-
na jest infrastruktura ciepłownicza oraz 
służebności przesyłu. Coraz bogatsze 
orzecznictwo sądowe w tej materii 
stawia przedsiębiorstwa ciepłownicze 
na przegranej pozycji, a dla kancelarii 
prawnych jest podstawą do zdobywa-
nia wiedzy i doświadczenia. Głównym 
problemem przedsiębiorstw przesyło-
wych jest brak jednolitych zasad wyce-
ny wynagrodzeń za służebność przesy-
łu, co powoduje ogromne rozbieżności 
w sporządzanych wycenach.

Również postawa wielu samorzą-
dów nie napawa optymizmem, 
ich pasywność w zakresie rozwo-
ju usług zbiorowego zaopatrzenia 
w ciepło nie przyczynia się do roz-
woju sektora.

Brak wsparcia ze strony samorzą-
dów w zakresie rozwoju systemów 
ciepłowniczych ma swoje podłoże 

przede wszystkim w słabym umoco-
waniu prawnym obecnych regulacji 
w zakresie planowania energetycz-
nego. W przypadku Lublina przygoto-
wano przewidziany Prawem energe-
tycznym „Plan zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe”, 
natomiast nie stał się on bezwzględnie 
obowiązującym prawem. Nie można 
w obecnej sytuacji oczekiwać również, 
by samorząd z własnej inicjatywy na-
rzucał inwestorom określone rozwią-
zania zaopatrzenia w ciepło, naraża-
jąc się na oskarżenia np. o zakłócanie 
wolnej konkurencji. 

Jednocześnie scentralizowane sys-
temy ciepłownicze oparte o kogene-
racyjne źródła energii są szczególnie 
promowane w prawodawstwie unijnym. 
Przede wszystkim ze względu na opty-
malne wykorzystanie paliw przy produk-
cji energii i ograniczenie emisji dwu-
tlenku węgla do atmosfery. Do ostatnio 
wprowadzonych mechanizmów wspie-
rających rozwój kogeneracji w Polsce, 
należy m.in. ustawa o efektywności 
energetycznej. Zapisy ustawy ograni-
czają budowę nieefektywnych źródeł 
ciepła, w tym rozrost tzw. niskiej emi-
sji w aglomeracjach miejskich, gdzie 
istnieje sieć ciepłownicza spełniająca 
założenia efektywności energetycznej. 
Od 01 lipca 2012 r. zaczną obowią-
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zywać przepisy w tym zakresie, dają-
ce silne wsparcie dla rozwoju syste-
mów ciepłowniczych, w których 75% 
energii cieplnej pochodzi z kogenera-
cji. Oznacza to, że jeśli nowobudowa-
ny obiekt budowlany zlokalizowany jest 
na terenie, na którym istnieją technicz-
ne warunki dostarczania ciepła z sieci 
ciepłowniczej i ciepło to pochodzi ze 
źródeł o wysokiej efektywności energe-
tycznej, to w takim przypadku prefero-
wane jest ciepło systemowe. 

Dotyczy to jednak tylko instalacji 
istniejących. Brak wsparcia dla odbio-
ru ciepła z kogeneracji poniżej 75% 
lub efektywnych źródeł energii plano-
wanych do budowy w przyszłości, wg 
mojej opinii, będzie hamować proces 
rozwoju kogeneracji w Polsce.

Wobec wielu czynników utrudnia-
jących rozwój sektora, społecz-
ni właściciele majątku ciepłowni-
czego często są pozbawieni wizji 
biznesowej.

Wizja biznesowa naszego właści-
ciela została zawarta w strategii roz-
woju Spółki na lata 2008 - 2013, którą 
od kilku lat konsekwentnie realizujemy. 
W tym czasie Spółka znacznie podnio-
sła swoją wartość, osiąga bardzo dobre 
wyniki fi nansowe, wskaźniki technicz-
ne opisujące efektywność energetycz-
ną mamy znacznie lepsze niż średnie 
w branży, a ceny ciepła jedne z niż-
szych w Polsce.

Jak LPEC radzi sobie z ograniczo-
ną świadomością rynkową w za-
kresie zaopatrzenia w ciepło wśród 
sporej jeszcze grupy odbiorców?

Odbiorca ciepła, szczególnie jeśli 
dodatkowo jest inwestorem, zdaje so-
bie sprawę, że ciepło systemowe to 
produkt rynkowy taki sam jak każdy in-
ny. Inwestor dokonuje bowiem wyboru 
pomiędzy konkurencyjnymi rozwiąza-
niami zaopatrzenia w ciepło. Gdyby 
ciepło systemowe nie było dla niego 
atrakcyjne pod względem kosztów 
przyłączenia i późniejszej ceny eks-
ploatacji dla konsumenta – nie miałoby 
racji bytu. Tymczasem większość nowo 

budowanych osiedli mieszkaniowych, 
dużych obiektów usługowo – handlo-
wych, a nawet sportowych posiada ten 
właśnie system ogrzewania.

Brak wystarczającej świadomo-
ści rynkowej występuje w grupie kon-
sumentów ciepła, czyli mieszkańców 
spółdzielni czy wspólnot mieszkanio-
wych. Ta grupa często jeszcze postrze-
ga ciepło jako usługę socjalną, ale i tu 
już wiele się zmieniło. Mieszkańcy są 
coraz bardziej świadomi konieczności 
racjonalnego gospodarowania ciepłem 
oraz swojego wpływu na komfort ciepl-
ny w mieszkaniu. My, ze swojej strony, 
staramy się aktywnie edukować miesz-
kańców w tym zakresie. Uczymy, w jaki 
sposób korzystać z ciepła, aby z jednej 
strony optymalizować koszty ogrze-
wania, a z drugiej odczuwać komfort 
cieplny dostosowany do indywidual-
nych potrzeb.

Przedstawiciele polskiego sektora 
ciepłowniczego widzą dla siebie 
szansę czy zagrożenie ze strony 
pakietu energetyczno – klimatycz-
nego Unii Europejskiej?

Przedsiębiorstwa ciepłownicze 
w Polsce można podzielić na 2 części. 
Pierwsze z nich wykorzystują efektyw-
ne instalacje kogeneracyjne do produk-
cji energii elektrycznej i ciepła, nato-
miast pozostałe z tej technologii nie 
korzystają, prowadząc droższą i mniej 
efektywną produkcję. Ten pierwszy typ 
produkcji ma według mnie zapewnione 
miejsce w przyszłości, tym bardziej, że 
Polska stosunkowo szybko adaptuje 
prawo unijne. Obecnie w Polsce planuje 
się 75% udział instalacji kogeneracyj-
nych w rynku przedsiębiorstw ciepłow-
niczych, tymczasem w dokumentach 
unijnych wskaźnik ten projektowany 
jest na poziomie 50%.

W polskim ciepłownictwie tzn. po-
wiatowym, gminnym, kogeneracji nie 
ma. Największą szansą jest przede 
wszystkim zaadoptowanie tej istnie-
jącej infrastruktury i jej modernizacja 
pod kątem skojarzonej produkcji cie-
pła i energii elektrycznej. Kluczowym 
zagadnieniem jest stworzenie takich 

warunków legislacyjnych, które zapew-
nią opłacalność inwestycji w gotowe 
systemy odbioru ciepła. Zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną będzie 
rosło, a rynek do odbioru ciepła jest już 
przygotowany – dlatego w celu osią-
gnięcia oczekiwanego efektu wystarczy 
instalacja agregatów czy turbin koge-
neracyjnych.

W chwili obecnej trzeba stwierdzić, 
że nasze prawodawstwo zmierza głów-
nie w kierunku poprawy efektywności 
oraz bardzo silnej kontroli kosztów 
w zakresie taryfi kacji. Tego typu po-
stępowanie powoduje, że od kilkuna-
stu lat obserwujemy zwijanie się rynku, 
podczas gdy można by zupełnie inaczej 
go zagospodarować. Oczywiście spa-
dek zużycia ciepła pozostaje faktem. 

Czy widzi Pan szansę na liberaliza-
cję rynku ciepła w Polsce i miejsce 
dla Spółek Obrotu Energią podob-
nych do górnośląskiej inicjatywy 
pięciu miast? 

Sam obrót ciepłem nie jest bardzo 
dochodowy. Parę lat temu w prawo-
dawstwie polskim została wycofana 
stawka opłat za przyłącze związane 
z obrotem, ponieważ okazywało się, 
że samo opomiarowanie i rozliczanie 
ciepła jest bardzo drogie. Można zało-
żyć, że zadanie to będzie realizowane 
w przedsiębiorstwie przesyłowym i wte-
dy spółka obrotu – w zależności od te-
go jaki będzie miała zakres działania – 
może być opłacalna. Kluczową decyzją 
pozostanie sposób rozliczania: czy tylko 
z odbiorcami czy z każdym indywidu-
alnym lokalem. Obecnie zarządcy nie 
pobierają opłaty za rozliczanie poszcze-
gólnych lokali, wykorzystują jednak do 
tego podzielniki, gdyż istnieje taksa za 
podzielenie ciepła.

Obrót ciepłem to bardzo mały ry-
nek, a nie ma także pewności, czy pol-
skie prawodawstwo pozwoli na tego 
typu działalność. 

Rozmawiała Dorota Kubek,
„Nowa Energia”
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Cztery lata temu podpisano  w Olsztynie nowatorską umowę, powołującą do życia Warmińsko-Mazurski Klaster 
„RAZEM CIEPLEJ”. Początkowo podpisały się pod nią 24 podmioty z Polski Północno-Wschodniej: przedsiębiorstwa 

ciepłownicze, samorządy lokalne, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
i Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Dziś liczba uczestników Klastra wzrosła do 48. Koordynatorem 
Klastra jest olsztyńskie MPEC.

Klaster powstał, by pomóc jego 
członkom, by stworzyć im możli-

wości rozwoju, by  zapewnić im dostęp 
do wiedzy i nowych rozwiązań techno-
logicznych, a tym samym zwiększyć 
ich konkurencyjność na rynku. Przede 
wszystkim powstała grupa, która wza-
jemnie się wspiera, pomaga sobie, dzie-
li się wiedzą i doświadczeniem. W ra-
mach Klastra łatwiej jest znaleźć środki 
na inwestycje i modernizację infrastruk-
tury, łatwiej zwiększać swoją innowacyj-
ność, łatwiej wreszcie dbać o interesy 
całej branży. 

Klaster „RAZEM CIEPLEJ” już dziś 
może pochwalić się sporymi osiągnię-
ciami. Jednym z ważniejszych jest reali-
zacja kompleksowego projektu „RAZEM 
CIEPLEJ – rozwój Warmińsko-Mazur-
skiego Klastra Ciepłowniczego”, współ-
fi nansowanego z programu Rozwój 
Polski Wschodniej (Oś priorytetowa 
I Nowoczesna gospodarka, działanie I.4 
Promocja i współpraca). W ramach tego 
projektu opracowano m.in.  teoretyczne 
podstawy pracy, czyli Strategię rozwoju 
i współpracy Klastra,  określającą cele, 
metody działania i kierunki rozwoju oraz 
Strategię marketingową Klastra, zawie-
rającą wytyczne w zakresie promocji 
samego Klastra i głównego produktu 
wytwarzanego przez partnerów, czyli 
samego ciepła. Dzięki współpracy na-
ukowców z Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego i Politechniki Warszawskiej 
rozpoczęto skomplikowane prace ba-
dawcze m.in. w zakresie większego wy-
korzystania biomasy w produkcji ciepła 
i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery. Ich wyniki posłużą cie-
płowniom jako teoretyczna podstawa 
do wdrażania technologii przyjaznych 
środowisku oraz poprawy funkcjono-
wania w sensie czysto ekonomicznym. 
To pierwszy, niezbędny krok, jeśli chodzi 
o budowę w regionie Polski Północno-
Wschodniej innowacyjnej, odpowiada-
jącej najlepszym standardom w tej dzie-
dzinie energetyki cieplnej.

Członkowie Klastra mają bieżący 
dostęp do wszystkich informacji zwią-
zanych z funkcjonowaniem branży. Te 
i inne kwestie związane z przyszłością 
ciepłownictwa i samym funkcjonowa-
niem Klastra  omawiane są co kwartał 
na cyklicznych spotkaniach, do udzia-
łu w których zapraszani są szczególni 
goście, w tym naukowcy oraz specja-
liści w dziedzinie prawa podatkowego, 
rachunkowości, zamówień publicznych, 
technologii energetycznych, zarządza-
nia. Oprócz tego organizowane są rów-
nież konferencje promujące clustering. 

Gościem jednej z nich był m.in. unijny 
komisarz ds. budżetu Janusz Lewan-
dowski. 

Klaster „RAZEM CIEPLEJ” to inicja-
tywa otwarta. Przystąpić do niego może 
każdy, kto swoją przyszłość wiąże z no-
woczesną produkcją energii, uwzględ-
niającą ekologiczne rygory. Zaprasza-
my do współpracy ciepłownie, fi rmy, 
uczelnie i samorządy, przede wszyst-
kim z Polski Wschodniej. Im będzie nas 
więcej, tym będziemy silniejsi.

RAZEM CIEPLEJ 
to znaczy RAZEM LEPIEJ

www.razemcieplej.pl
Biuro Warmińsko-Mazurskiego 
Klastra „Razem Cieplej”, 
ul. Głowackiego 28,
10-448 Olsztyn 
tel./fax (89) 527 70 72
Koordynator Projektu: Warmińsko-
Mazurska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego S.A. w Olsztynie, 
pl. Gen. J. Bema 3, 
10-516 Olsztyn, tel. (89) 521 12 50 

RAZEM CIEPLEJ – RAZEM LEPIEJ
– RAZEM ŁATWIEJ

„Publikacja fi nansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”.

Marcin Kapłon
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  Oporna transformacja

Zdaniem dr Piotra Paszko, Preze-
sa Zarządu Inercon sp. z o.o. transfor-
macja naszej energetyki nie ominęła 
ciepłownictwa, chociaż tu zmiany za-
chodzą nieco wolniej i z pewnym opóź-
nieniem. Jako główną przyczynę tego 
stanu rzeczy wskazuje on lokalny cha-
rakter sektora i jego główną rolę, jaką 
jest zapewnienie lokalnym społeczno-
ściom bezpieczeństwa energetyczne-
go: Z tego względu proces transforma-
cji rynku następuje tu inaczej, zakres 
regulacji runku jest większy, większą 
rolę odgrywają również jednostki sa-
morządu terytorialnego. 

Jednym z elementów defi cytowych 
w tym obszarze są strategie zarządza-
nia przedsiębiorstwami ciepłowniczymi, 

CORAZ CIEPLEJ 
W CIEPŁOWNICTWIE

Wszystkie sfery polskiej energetyki czeka nieubłagana transformacja. 
Nie ustrzeże się jej z pewnością ciepłownictwo, które w wielu aspektach 

jest anachroniczne i niedostosowane do wyzwań obecnej i przyszłej sytuacji 
na rynku, a także do wymagań środowiskowych, które będą wzrastać wraz 
z pojawianiem się nowych dyrektyw unĳ nych czy ustaw i rozporządzeń krajowych.

Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

szczególnie w tzw. Polsce powiatowej. 
Duża część przedsiębiorstw sektora 
ciepłowniczego jest paraliżowana nie-
rynkowym charakte-
rem ich działalności, 
co powoduje istotne 
niedostatki w proce-
sach zarządczych, 
co z kolei przekłada 
się na funkcjonowa-
nie sektora jako ta-
kiego. Poprawie sta-
nu rzeczy nie sprzyja 
w żadnym wypadku 
system polskiego 
prawa, który dodat-
kowo zmusza do 
pomnażania licz-
nych kuriozalnych 
sytuacji, ani rosnąca 

konkurencja ze strony nowych techno-
logii i urządzeń rozproszonych. Dlatego 
właściciele i zarządcy przedsiębiorstw 

Robert Golej, Dyrektor ds Innowacji i Rozwoju Inercon
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energetyki cieplnej muszą zmienić po-
dejście i zacząć sporządzać i realizo-
wać długofalowe programy rozwoju.

A kluczem do tego – jak twierdzi 
dr Robert Golej, Dyrektor ds. Innowa-
cji i Rozwoju spółki Inercon – jest pra-
widłowe zdefi niowanie rzeczywistych 
celów przedsiębiorstwa ciepłownicze-
go. Dla większości głównym celem jest 
bowiem generowanie zysków. Jednak 
w przypadku fi rm z tej branży jest to nie 
do końca trafne zdefi niowanie sytuacji. 
Ich cele powinny mieć szerszy zakres 

i realizować nie tylko interesy właścicieli, 
ale także lokalnej społeczności, samo-
rządu, odbiorców ciepła i pracowników 
przedsiębiorstwa. Dlatego – zdaniem 
Goleja – głównymi celami powinny stać 
się, po pierwsze, przetrwanie i rozwój 
przedsiębiorstwa, co gwarantuje za-
pewnienie dostaw wysokojakościowe-
go ciepła. Dopiero na kolejnym miejscu 
winna być ustanowiona maksymalizacja 
zysku, która jednak musi iść w parze 
z zapewnieniem akceptowalnej spo-
łecznie ceny ciepła.

  Długofalowe strategie 
rozwoju

Proces opracowywania wieloletnich 
programów inwestycyjnych w przed-
siębiorstwach ciepłowniczych składa 
się z szeregu ważnych działań anali-
tycznych, porównawczych i decyzyj-

nych. Powinien 
uwzględniać 
prognozy udzia-
łu w rynku cie-
pła, planowane 
modernizacje 
sieci ciepłowni-
czych i węzłów 
oraz źródeł cie-
pła. Obecnie 
tworzone stra-
tegie nie mogą 
się obejść bez 
uwzględnienia 
technicznego 
i ekonomicz-
nego potencja-
łu kogeneracji, 
planowania budowy nowych źródeł, 
także odnawialnych, czy wykorzysta-
nia innych nowoczesnych możliwości 
produkcyjnych, jak termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych czy 
wykorzystania ciepła odpadowego. Dy-
wersyfi kacja źródeł i paliw jest równie 
ważnym elementem funkcjonowania 
nowoczesnego przedsiębiorstwa cie-
płowniczego.

Druga istotna część procesu kre-
owania długofalowego programu inwe-
stycyjnego w ciepłownictwie to szcze-
gółowa analiza ekonomiczna, która 
musi uwzględniać obecnie obowią-
zujące i planowane do wprowadzenia 
mechanizmy m.in. efektywności ener-
getycznej i ekologii. Po jej wykonaniu 
można rozpocząć etap decyzyjny i przy-
jąć optymalne rozwiązania uwzględnia-
jące analizy wrażliwości i ryzyka oraz 
pozycję na rynku konkurencji. 

Proponowana przez Krzysztofa 
Rodaka, Prezesa Zarządu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
S.A. w Tarnowie, metodologia plano-
wania strategicznego zakłada przyję-
cie dwóch wariantów: „zerowego” i pla-
nowanego.

Wariant zerowy (porównawczy) jest 
najmniej wymagający, jego przeprowa-
dzenie opiera się na stosowanej obec-
nie technologii i na obecnie istnieją-
cym udziale przedsiębiorstwa w rynku 
ciepła. Zakłada on jedynie wykonanie 

minimalnych inwestycji, wymaganych 
zmianami prawnymi dla określonych 
instalacji, utrzymanie majątku w stanie, 
który gwarantuje zapewnienie dostaw 
ciepła i nie zakłada przyłączania no-
wych odbiorców. Wariant ten uwzględ-
nia także realizację planów termomo-
dernizacyjnych i wzrostu efektywności 
energetycznej po stronie odbiorców. 
Opracowanie tego wariantu jest nie-
zbędne w celach porównawczych – 
dzięki niemu zarządca przedsiębiorstwa 
energetyki cieplnej będzie mógł prze-
analizować koszty i efekty inwestycji, 
które mają być zrealizowane zgodnie 
z wariantem planowanym. Ten z kolei 
zawiera agendę inwestycji i moderniza-
cji w obszarze sieci przesyłowej i wę-
złów cieplnych, budowy lub przebudo-
wy przyłączy i węzłów oraz podejmuje 
problematykę źródeł wytwarzania, m.in. 
wykorzystanie kogeneracji i odnawial-
nych źródeł, konwersję paliw, czy ich 
dywersyfi kację.

Rzetelne przygotowanie obydwu 
tych wariantów posłuży do zbudowania 
projekcji fi nansowej. Rodak sugeruje, 
aby przy jej sporządzaniu uwzględnić 
jedno z najważniejszych jego zdaniem 
założeń, tj. sprzężenie prognozy cen 
paliw, prognozy cen uprawnień do emi-
sji, prognozy cen energii elektrycznej 
i ciepła (w tym cen referencyjnych usta-
lanych przez URE). Elementem planu 
fi nansowego jest także analiza ekono-

Krzysztof Rodak, prezes zarządu MPEC Tarnów
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miczna wariantu planowanego w od-
niesieniu do zerowego, która uwzględ-
nia zmianę przychodów i kosztów, jaka 
dokona się w wyniku zrealizowania in-
westycji.

W całej ana-
lizie należy tak-
że uwzględnić 
nowe mechani-
zmy zewnętrzne, 
które oddziału-
ją na procesy 
przedsiębiorstw, 
m . i n .  wy m o-
g i  dy rek tywy 
IED o emisjach 
przemysłowych, 
funkcjonowanie 
systemu handlu 
uprawnieniami 
do emisji i pro-
gnozowane ce-
ny tych upraw-
nień, wdrażanie 
systemu efek-
tywności ener-
getycznej czy 
też mechanizmy 
wspierające ko-
generację i źró-
dła odnawialne.

  Prognozowanie

Obydwa warianty, zarówno bierny, 
jak i aktywny, powinny opierać się na 
prognozowanej mocy przyłączeniowej 
w okresie ich realizacji oraz na cało-
ściowym bilansie procesu produkcji 
i sprzedaży ciepła i energii elektrycznej. 

Prognozowanie zapotrzebowania 
odbiorców na ciepło jest skompliko-
wanym procesem, który musi uwzględ-
niać 2 opcje: aktualnych odbiorców 
i nowych. W przypadku próby przewi-
dywania potrzeb cieplnych aktualnych 
odbiorców, przedsiębiorstwa ciepłow-
nicze muszą brać pod uwagę potencjał 
techniczny termomodernizacji i przyjąć 
scenariusz intensywności związanych 
z nią działań. Jest to o tyle trudne, że 
w Polsce mechanizmy wsparcia dla 
tego typu inwestycji są dosyć nieprze-

widywalne i uzależnione od sytuacji 
politycznej. Drugim elementem tej an-
tycypacji jest korygowanie mocy za-
mówionej na podstawie analizy wyko-
rzystania tej mocy. Następny składnik 

stanowią war-
tości programu 
dostawy ciepła 
do podgrzania 
wody w budyn-
kach. 

Cała pro-
gnoza warian-
tu zerowego 
musi jeszcze 
uwzględniać 
potrzeby wła-
sne przedsię-
biorstwa po-
krywane z sieci 
ciepłowniczej 
i uwzględniać 
m.in. planowa-
ne termomo-
dernizacje je-
go budynków.

Uwzględ-
niając przyłą-
czenie nowych 
odbiorców, na-

stępuje kreowanie drugiego wariantu. 
Do wskazanych powyżej zmiennych 
należy dodać m.in. nowe budynki w ob-
szarze technicznego i ekonomicznego 
oddziaływania sieci oraz ich poziom 
energochłonności wynikający z nowe-
go prawa. 

  Modernizacja sieci 
i węzłów

Krzysztof Rodak sugeruje, aby 
do prognozowania strat ciepła i mo-
cy w przesyle wykorzystać określony 
model wyznaczania strat w sieciach 
wysokich i niskich parametrów. 

Model zakłada wyznaczanie strat 
ciepła przed i po modernizacji. W pierw-
szej opcji należy uwzględnić przede 
wszystkim średnie temperatury nośnika 
ciepła, czas trwania sezonu grzewcze-
go, długość sieci, oraz współczynniki 
przenikania ciepła. Z kolei po moder-

nizacji lub przebudowie sieci, straty na-
leży wyznaczyć w oparciu o zakres do-
konywanej modernizacji, zastosowaną 
technologię zmniejszającą współczynni-
ki przenikania ciepła oraz uszczelnienia 
sieci i zmniejszenie ubytków nośnika. 

Sam proces modernizacji powinien 
być odpowiedzią na zapotrzebowanie 
na ciepło i nadmierne obciążenie sieci. 
Pierwszym krokiem do wykonania prac 
jest określenie rezerw na poszczegól-
nych kierunkach sieci, planu włączeń 
i rozbudowy i możliwości optymalizacji 
przebiegu ciepłociągów. Aby inwesty-
cje miały większą efektywność, etap 
planowania powinien zawierać kon-
strukcję modelu pracy sieci oraz mo-
delu zasilania i dokładnie określać pa-
rametry nośnika. 

Modernizacja węzłów, według Ro-
daka, powinna opierać się o model 
dystrybucji ciepła, który defi niuje nad-
rzędny system elektroniczny nadzoru 
pracy węzłów i określa standardy re-
gulacji dostaw ciepła do obiektów oraz 
standardy technologiczne i wyposaże-
nia węzłów. Model ten powinien także 
wskazywać optymalny dobór urządzeń 
węzłów i wielkości zasobników w wę-
złach dwufunkcyjnych.

Przeprowadzenie procesów mo-
dernizacyjnych będzie miało wpływ na 
źródła przychodów do rachunku efek-
tywności inwestycji. Dzięki modernizacji 
sieci zostaną ograniczone straty nośni-
ka, ciepła i mocy, potrzebne remonty 
i występowanie awarii. Przedsiębior-
stwo uzyska także przychody z zaosz-
czędzonych uprawnień do emisji CO2 
oraz z wykorzystania kanalizacji teleme-
trycznej. Z kolei modernizacja węzłów 
pozwoli na redukcję służb dyspozytor-
skich i nadzoru, również na ogranicze-
nie awaryjności systemu i koniecznych 
remontów, zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej, a także umożliwi uzyskanie 
przychodów m.in. z tytułu zbycia nieru-
chomości (ze zlikwidowanych węzłów 
grupowych), zmiany grupy taryfowej 
oraz zaoszczędzonych uprawnień do 
emisji CO2.

Proces 
budowania 

strategii 
bardzo 

w Polsce 
niedomaga

”
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  Dyskontowanie 
płynności fi nansowej

Najtrudniejszym elementem proce-
su budowania strategii jest – jak ocenia 
Krzysztof Rodak – opracowanie po-
rządnej analizy fi nansowej. Dla obu wa-
riantów inwestycyjnych należy przyjąć 
te same ceny węgla, relacje gazu, pro-
gnozę cen uprawnień. Zdaniem Roda-
ka, wiele ostatnich prognoz cen energii 
się nie sprawdziło, bo nie były przywią-
zane właśnie do cen paliw i uprawnień 
do emisji. 

Prognoza cen energii elektrycznej 
i ciepła musi być powiązana z jeszcze 
jednym elementem: kosztami kapitało-
wymi związanymi z modernizacją i od-
tworzeniem majątku systemu energe-
tycznego. 

Czynnikiem kształtującym różne 
wartości analizy są mechanizmy wspar-
cia dla kogeneracji, prognozy opłat za-
stępczych i cen referencyjnych, a także 
założenia makroekonomiczne. Analiza 
musi określać oddzielne plany kosz-
tów dla obszaru wytwarzania i przesy-
łu, związane m.in. z nakładami inwesty-
cyjnymi, kosztami remontów, zużycia 
paliw technologicznych, emisji, eks-
ploatacji oraz wszystkie inne koszty sta-
łe przedsiębiorstwa. Naturalnie koszty 
te będą różne dla obydwu wariantów. 
Jednocześnie w opracowaniu muszą 
się znaleźć m.in. prognozy kosztu jed-
nostkowego wytwarzania i przesyłu 

ciepła, progno-
zy przepływów 
p ien i ężnych 
całego przed-
siębiorstwa czy 
rachunki zdys-
kontowanych 
przepływów fi -
nansowych.

S e d n o 
te j  metodo-
logii zasadza 
się na przyję-
ciu porównania 
dwóch warian-
tów: zerowego 

i planistycznego - twierdzi Rodak. - Je-
żeli będziemy oceniać jedynie projekt 
inwestycyjny, zakładając do niego przy-
chody i koszty, nigdy nie odpowiemy 
sobie na pytanie czy to rozwiązanie jest 
bardziej optymalne od status quo. Dla-
tego analizując stan zerowy oddzielnie, 
może się okazać, że już w obecnym 
stanie przedsiębiorstwo wykazuje lu-
kę fi nansową, która musi być pokryta 
np. podwyżkami cen ciepła. Tego typu 
rozpatrywanie problematyki pozwala na 
precyzyjne określenie minimalnej ceny 
ciepła dla odbiorcy, pokrywającej peł-
ne koszty przedsiębiorstwa w wyniku 
inwestycji zarówno w wariancie zero-
wym, jak i planistycznym. 

Do uzyskania lepszego obrazu sytu-
acji można także porównać cenę mini-
malną z ceną alternatywną wytworzoną 
np. w źródle gazowym (cena tła, kon-
kurencji, do której można się odnieść) 
oraz ze średnią ceną ciepła w Polsce. 
To pozwoli ocenić ryzyko konkurencyj-
ne projektu. 

Na analizę wyników istotny wpływ 
wywierają mechanizmy wsparcia. Jak 
twierdzi prezes Rodak, ten element 
analizy jest potrzebny, ponieważ żyjemy 
w kraju, w którym nie można mieć pew-
ności co do tego, jakie do końca będą 
funkcjonowały mechanizmy wsparcia. 
Dlatego zarządcy przedsiębiorstw są 
zmuszeni do intelektualnej gimnasty-
ki, pozwalającej przewidzieć przyszłe 
drogi rozwoju sytuacji obierane przez 
polityków.

  Niekompetentna 
polityka zamiast 
biznesplanu

Dotychczasowe procesy planistycz-
ne w przedsiębiorstwach ciepłowni-
czych to jedna wielka fi kcja, ponieważ 
– jak uważa Rodak – do składanych 
wniosków taryfowych są wymagane 
tzn. średnie plany rozwoju, obejmujące 
krótki okres trzech lat: musimy opraco-
wywać coś, co do niczego nam nie jest 
niepotrzebne, żeby przeczytał to ktoś 
inny, kto tego kompletnie nie rozumie. 
Uważam, że to powinno umrzeć śmier-
cią naturalną, gdyż trzyletnia perspek-
tywa dla sektora ciepłowniczego to jest 
krótka chwila.

Proces budowania strategii bar-
dzo w Polsce niedomaga. Przedsię-
biorstwa z jednego sektora posiadają 
skrajnie różne polityki rozwojowe, któ-
re są w głównej mierze uzależnione 
od struktury własności. Rodak nie jest 
przekonany, że ta wielość perspektyw 
nas wzbogaca, raczej skłania się on ku 
konstatacji, że jest to wynik przypadko-
wości, nieuporządkowania i braku sen-
sownych podstaw działania systemu: 
w wielu przypadkach polityka strate-
giczna przedsiębiorstw odbiega od pro-
fesjonalizmu i podlega wpływom ludzi 
niekompetentnych, którzy dostają się 
do rad nadzorczych spółek i sterują ni-
mi ręcznie. 

Niewątpliwie cały sektor i realizowa-
ne w jego ramach projekty podlegają 
w bardzo dużym stopniu mechanizmom 
politycznym. Cały obszar inwestycyjny 
jest wynikiem funkcjonowania określo-
nych regulacji prawnych, a nie pomy-
słów zarządców czy gier rynkowych. 
Dlatego też fundamentów profesjo-
nalnego planowania należy upatrywać 
w dobrym prawie, które najpierw należy 
uporządkować. Do tego należy jeszcze 
rozwiązać pewien problem, który jest 
domeną wielu przedsiębiorstw: trzeba 
odsunąć od strategicznych decyzji ludzi, 
którzy nie mają pojęcia o energetyce - 
nie ma wątpliwości Krzysztof Rodak. 

Jacek Szymczak, Prezes Zarządu IGCP
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Na podstawie własnych rozwiązań 
i pomysłów technicznych APS pro-

jektuje urządzenia  pomiarowe i steru-
jące, czuwające nad procesami tech-
nologicznymi. Te urządzenia to m.in. 
systemy zasilania, sterowania i nad-
zoru, instalacje elektryczne, a także 
układy pomiarowe  czy układy zabez-
pieczeń elektrycznych. APS tworzy tak-
że wizualizacje innowacyjnych proce-
sów technologicznych, które realizuje. 
Z takich technologii korzystają głównie 
elektrociepłownie, elektrownie, zakła-
dy ciepłownicze, wodociągi, szpitale, 
oczyszczalnie ścieków, ale także prze-
mysł spożywczy.

APS jest w stanie spełnić wszystkie 
oczekiwania klienta: nie tylko zaprojek-
tuje najlepsze rozwiązanie, ale także je 
wdroży, dostarczy, zamontuje i urucho-
mi. A potem dokona serwisu i naprawi 
w ramach gwarancji. Zasadniczą ce-
chą usługi APS SA jest indywidualne 

MODERNIZACJA INSTALACJI 
AUTOMATYKI I ELEKTRYKI 
PLACU WĘGLOWEGO 
w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

Kompleksowe usługi z dziedziny automatyki przemysłowej i branży 
elektrycznej, począwszy od projektu, poprzez produkt, po wdrożenie 

i serwis - to atrybuty fi rmy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. (APS S.A.) 
z Białegostoku. Firma świadczy również usługi pomiarowe i prowadzi 
bezpośrednią sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej.

inż. Janusz Fiedoruk, Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. 

podejście i dostosowanie repertuaru 
działań do specyfi ki odbiorcy i jego śro-
dowiska pracy. 

W ostatnich latach firma zauto-
matyzowała wiele różnych procesów 
przemysłowych w różnych gałęziach 
przemysłu, w oparciu o światowej klasy 
technologie informatyczne i innowacyj-
ne narzędzia programistyczne. Do ta-
kich przedsięwzięć należy modernizacja 
instalacji placu węglowego nr 2 w EC 
Siekierki, którą APS S.A. zrealizowała 
w okresie sierpień 2010 - marzec 2011 
r. Był to I etap inwestycji mającej na 
celu kompleksową modernizację i au-
tomatyzację instalacji podawania wę-
gla z placów węglowych. Całość prac 
wykonana została w oparciu o projekt 
Przedsiębiorstwa Projektowo-Realiza-
cyjnego Budownictwa Przemysłowego 
CONSTRUCTION z Warszawy. W ra-
mach tej inwestycji  fi rma APS S.A. wy-
konała między innymi:

  modernizację istniejących roz-
dzielni elektrycznych 0,4kV RNW3 
i RNW4,

  modernizację rozdzielni oświetle-
niowej ROT3 wraz z wymianą słu-
pów oświetlenia drogi wzdłuż placu 
węglowego,

  dostawę i montaż kontenera roz-
dzielni zasilającej urządzenia tech-
nologiczne,

  estakadę służącą ułożeniu kabli za-
silających przenośnik taśmowy T2/
II oraz ładowarko-zwałowarkę ŁZ2, 

  instalacje elektryczne zasilające 
urządzenia transportowe,

  instalacje elektryczne w nowych 
budynkach przesypowych nr 2 
i nr 5,

  instalację gniazd serwisowych 
wzdłuż przenośnika taśmowego 
T2/II,

  instalacje AKPiA,
  dostosowanie istniejącego syste-

NE_1_2012_5_pop.indd   62NE_1_2012_5_pop.indd   62 2012-02-14   09:11:352012-02-14   09:11:35



63nr 1(25)/2012

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

mu sterowania PCS7 do potrzeb 
nowych urządzeń,

  prace rozruchowe oraz nadzór 
w trakcie ruchu próbnego urządzeń 
transportowych,

  dokumentację powykonawczą.

Modernizacja rozdzielni elektrycz-
nych polegała na przeprowadzeniu 
kompleksowego remontu budowlane-
go wraz z wymianą ślusarki okiennej 
i drzwiowej, wykonaniem posadzek an-
tyelektrostatycznych w całej rozdzielni 
oraz wymianą starych rozdzielnic na 
urządzenia typu RNM-2 produkcji Elek-
trobudowa S.A. połączonych ze sobą 
mostem szynowym typu NGW M-1 i wy-
posażonych w wyłącznik sprzęgła. Ze 
względu na konieczność zachowania 
ciągłości zasilania niektórych obwodów, 
wymiana rozdzielnic przebiegała etapo-
wo. Pozostawiono stare, przylegające 
do rozdzielnic transformatory zasilające 
typu T3Gc 1000/6kV, wymieniając je-
dynie ich obudowy.  

W polach zasilających rozdzielni 
RNW3 i RNW4 oraz w polu sprzęgła 
RNW4 zastosowano wyłączniki typu 
MASTERPACT NW16 H1 w wersji wy-
suwnej produkcji Schneider Electric. 
Pola zasilające wyposażono ponadto 
w analizatory sieci typu PECA15 oraz 
przetworniki pomiaru napięcia w torach, 
a pole sprzęgła w przetwornik pomia-
rowy prądu, umożliwiając podgląd pa-
rametrów pracy rozdzielni w Nastawni 
Elektrycznej. Jako automat SZR za-
stosowano urządzenie przeznaczone 
do pracy w układach z rezerwą ukry-
tą AZRS-3.

Dla zasilenia transformatora TNW3 
została wymieniona linia zasilająca 6 kV 
o długości około 1100 m. Istniejący ka-
bel zdemontowano i ułożono nowy typu 
Y3HKXS 3x150/50. Na długości oko-
ło 70 m linia  kablowa przebiegała pod 
torowiskiem kolejowym. Projekt prze-
widywał również wyposażenie insta-
lacji w obwody prądu stałego i napięć 
gwarantowanych. Do tego celu wyko-
rzystano urządzenia fi rmy MEDCOM.

Układ prądu stałego składa się z:
  prostowników 220V DC nr 1 i nr 2

   rozdzielnicy  220V DC RPS11
   baterii akumulatorów 220V DC.

Prostowniki (zasilacze buforowe 
220V DC, każdy o prądzie wyjścio-
wym 150A), są to urządzenia typu 
ZB220DC150S. Każdy z nich skła-
da się z dwóch modułów pionowych 
M1 i M2 typu ZB220DC80 o max prą-
dzie wyjściowym 80A DC. Pracują one 
w układzie równoległym z równomier-
nym rozdziałem prądów. Każdy zasilacz 
wyposażony jest w układ kompensacji  
termicznej napięcia buforowania z son-
dą termiczną przy baterii, zewnętrzny 
pomiar prądu baterii i funkcje kontroli 
ciągłości obwodu baterii.

Rozdzielnica prądu stałego RPS11 
została wykonana jako jednosekcyjna. 
Całość umieszczono w szafi e stalowej 
o wymiarach: szer x głęb x wys: 1000 
x 600 x 2000 mm. Rozdzielnicę wy-
posażono w pomiary lokalne  napięcia  
na szynach i prądu baterii w oparciu  
o mierniki cyfrowe DIP 400 oraz układ 
kontroli doziemień oparty na urządze-
niach fi rmy BENDER współpracujących 
z systemem nadrzędnym SYNDIS.

Zastosowano baterię akumulato-
rów klasyczną o ograniczonej obsłu-
dze, składającą się ze 106 ogniw Clas-
sic 6 OCSM 690 LA produkcji Exide 
Technologies. Ze względu na ograni-
czone wymiary pomieszczenia akumu-
latorni, ogniwa ustawiono na 2 stela-
żach  schodkowych piętrowych Alpha 
typu E-SGL 2-23H. Pod stelaże zasto-
sowano kuwety kwasoodporne typu 

AW2230, na wypadek ewentualnego 
wylania się elektrolitu. W ogniwach, za-
miast korków ceramicznych, zastoso-
wano zewnętrzne rekombinatory. Gazy 
powstające w czasie pracy baterii (tlen 
i wodór) wnikają do wnętrza rekombina-
tora i w umieszczonym wewnątrz kata-
lizatorze łączą się w parę wodną. Para 
wodna skrapla się na ściankach rekom-
binatora i spływa ponownie do wnętrza 
ogniwa. W związku z tym nie ma potrze-
by ciągłego uzupełniania ubytków wody 
podczas eksploatacji baterii. Brak emisji 
gazów pozwala na znaczne ogranicze-
nie wymagań wentylacyjnych.

Obwody napięć gwarantowanych 
230V AC składają się z dwóch identycz-
nych układów zbudowanych z:

  zasilaczy bezprzerwowych typu 
FPM8Z z łącznikami statycznymi 
SS8 i  bypassami serwisowymi za-
budowanymi w szafach oznaczo-
nych jako UPS1 i UPS2,

  rozdzielni napięć gwarantowanych 
RUPS1 i RUPS2.
Ze względów technologicznych 

jeden z układów zabudowany został 
w budynku rozdzielni RNW 3/4 nato-
miast drugi w rozdzielni kontenerowej.

Do celów monitorowania i stero-
wania urządzeniami z poziomu nad-
rzędnego systemu SYNDIS, w budyn-
ku rozdzielni RNW3/4 zamontowana 
została szafka z lokalnym sterownikiem 
systemu. Sterownik połączony jest li-
nią światłowodową o długości około 
1200m z nastawnią elektryczną w bu-

Ładowarko-zwałowarka
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dynku głównym elektro-
ciepłowni. Kabel światło-
wodowy został ułożony 
wzdłuż trasy kabla za-
silającego 6kV do prze-
łącznicy światłowodowej 
w Nastawni Elektrycznej.

Na rysunkach 1 i 2 
przedstawiono widoki 
masek synoptycznych 
systemu SYNDIS na 
Nastawni Elektrycznej. 
Z systemu SYNDIS moż-
liwe jest sterowanie wy-
łącznikami zasilania roz-
dzielni RNW3 i RNW4 
oraz wyłącznikiem sprzęgła w polu 
nr 2 rozdzielni RNW4. Ponadto moż-
liwe jest załączenie/odstawienie ukła-
du SZR oraz wykonywanie przełączeń 
planowych. Z obwodów napięcia stałe-
go i napięć gwarantowanych wprowa-
dzone są do systemu stany łączników 
rozdzielni RPS11 oraz sygnały diagno-
styczne i pomiarowe.

Opisane prace dotyczą oczywiście 
tylko zakresu elektrycznego i nie wy-
czerpują całości tematu. Obecnie ist-
niejący system cyfrowy zastosowany 
do automatyzacji procesu nawęglania 
w EC Siekierki oparty jest na systemie 
sterowania procesami technologicz-
nymi SIMATIC PCS7 fi rmy Siemens. 
W ramach zadania wykonana została 
modernizacja tego systemu mająca na 
celu włączenie do istniejącego układu 
ładowarko-zwałowarki ŁZ2 i przeno-
śnika taśmowego T2/II. Ze względu 

na rozległość tych prac może to być 
tematem innego opracowania.

Dzięki dobrej współpracy wszyst-
kich uczestników biorących udział 
w modernizacji, oraz sprawnej koor-
dynacji przedsięwzięcia przez specjali-
stów z PGNiG Termika S.A. (wcześniej 
VATTENFALL HEAT POLAND)  po-
wstał zaawansowany technologicznie 
produkt spełniający wysokie wymaga-
nia Inwestora.

Było to pierwsze zadanie zreali-
zowane przez fi rmę Automatyka-Po-
miary-Sterowanie S.A. dla PGNiG 
Termika. W chwili obecnej dobiega koń-
ca II etap inwestycji, w którym APS 
bierze udział. To dowód na to, że fi r-
ma APS S.A. postrzegana jest przez 
Inwestora jako partner godny zaufania 
w  kompleksowej realizacji tego typu 
zadań. 

Rys. 1. Maska obwodów 220VDC 

Rys. 2. Maska rozdzielni RNW3_RNW4 
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termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych

WYBÓR TECHNOLOGII 

Program budowy spalarni odpadów komunalnych stworzony w 2007 
roku i objęty tzw. listą indykatywną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” miał 
początkowo liczyć 11 pozycji. Zakładano wybudowanie w jego ramach 
12 spalarni odpadów komunalnych: w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, 
Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Krakowie 
oraz 2 instalacji na Śląsku.

dr hab. inż. Grzegorz Wielgosińskidr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
Politechnika Łódzka,Politechnika Łódzka,

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony ŚrodowiskaWydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
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Sumaryczna wydajność instalacji 
miała sięgać ok. 2,4 mln Mg rocz-

nie. Nie planowano budowy instalacji 
w województwach: dolnośląskim, opol-
skim i lubuskim oraz lubelskim, pod-
karpackim i świętokrzyskim. Od mo-
mentu utworzenia listy zniknęły z niej 
niektóre pozycje. Pierwszy wycofał się 
Olsztyn, a następnie Gdańsk. W wo-
jewództwie śląskim zdecydowano się 
wybudować zamiast dwóch instala-
cji po 250 000 Mg/rok jedną o łącz-
nej wydajności ok. 500 000 Mg/rok. 

Kluczowym terminem wyznaczonym 
przez Ministerstwo Rozwoju Regio-
nalnego był 1 czerwca 2010 roku, kie-
dy to wszyscy potencjalni benefi cjenci 
powinni uzyskać dla planowanych in-
westycji decyzje środowiskowe oraz 
1 marca 2011 roku, kiedy wszystkie 
wnioski o dofi nansowanie powinny tra-
fi ć do komisji Europejskiej w Brukseli. 
Z różnych przyczyn z listy indykatyw-
nej zniknęły kolejne instalacje: w Ko-
szalinie, w Łodzi oraz instalacja ślą-
ska (Ruda Śląska). Władze Warszawy 
zdecydowały się na budowę instalacji 
bez wsparcia z funduszy europejskich. 

Tak więc w chwili obecnej wygląda na 
to, że w dalszym ciągu „w grze” są je-
dynie: Szczecin, Poznań, Bydgoszcz, 
Białystok oraz Kraków. W międzycza-
sie udało się skompletować stosowna 
dokumentacje oraz uzyskać decyzję 
środowiskową dla dotychczas niewy-
stępującej na liście lokalizacji - dla Ko-
nina. Sumaryczna wydajność tych 6 
instalacji wynosi maksymalnie ok. 1,1 
mln Mg na rok, a planowany termin 
oddania ich do eksploatacji to koniec 
2015 roku. Jest to stanowczo za ma-

ło, by sprostać wymogom dyrektywy 
składowiskowej (1999/31/WE), w myśl 
której, wstępując do Unii Europejskiej 
zobowiązaliśmy się do 50% redukcji 
składowanych na składowiskach odpa-
dów biodegradowalnych w roku 2013.

Przyjęcie w ubiegłym roku nowe-
lizacji ustawy o otrzymaniu porządku 
w gminach i przekazanie od 1 stycz-
nia 2012 roku władztwa nad odpada-
mi gminom, spowodowało gwałtowne 
zainteresowanie metodami termiczne-
go przekształcania odpadów wśród 
bardzo wielu samorządów. Pojawiły 
się liczne inicjatywy budowy regional-

nych spalarni odpadów komunalnych 
np. w Tarnowie, Chrzanowie, Jastrzę-
biu Zdroju, Rzeszowie, Gorlicach, Wło-
cławku, Gdyni, a także w Hrubieszowie 
czy Chodzieży. Pojawił się więc sprzy-
jający klimat do rozwoju i budowy ko-
lejnych instalacji w kraju z planowanym 
przekazaniem do eksploatacji w latach 
2015-2020. Jest to bardzo istotne, 
gdyż rok 2020 jest rokiem, w którym 
powinniśmy osiągnąć kolejny szczebel 
redukcji ilości odpadów biodegrado-
walnych trafi ających na składowiska 
- 65% . Jeżeli dodamy do tego infor-
mację, że Komisja Europejska planuje 
na 2025 rok wprowadzenie całkowite-
go zakazu składowania odpadów ko-
munalnych ulegających biodegradacji, 
sprawa budowy instalacji termicznego 
przekształcania odpadów staje się bar-
dzo istotna. 

Wróciły więc pytania o docelowy 
model gospodarki odpadami komu-
nalnymi w Polsce, o zasadność i ce-
lowość budowy spalarni odpadów, 
o technologie alternatywne w stosun-
ku do spalania odpadów, o koszty go-
spodarowania odpadami. Dyskusję na 
ten temat wywołały również wymaga-
nia stawiane raportom o oddziaływa-
niu na środowisko obligatoryjnie spo-
rządzanym dla tego typu inwestycji, 
w celu uzyskania decyzji środowisko-
wej, jako ważnego etapu na drodze 
procesu inwestycyjnego1). Zawarte 
w ustawie o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko wymagania dotyczące ra-
portów o oddziaływaniu na środowisko 
wymuszają każdorazowo dokonanie 
analizy tzw. wariantów alternatywnych 
realizacji inwestycji. W praktyce spro-
wadza się to do analizy proponowanej 
technologii i porównania jej z innymi 
znanymi technologiami, zarówno w ob-
szarze tzw. elementów generalnych, 
jak i w obszarze rozwiązań szczegó-
łowych. Ponieważ autorzy wszystkich 

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 143, poz. 963, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170, 
poz. 1015, Nr 178, poz. 1060);
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H raportów, w ramach tej analizy doko-
nywali porównania wybranej (zresztą 
słusznie i zgodnie z tendencją obser-
wowaną we wszystkich krajach Unii) 
technologii spalania na ruszcie z in-
stalacjami mechaniczno-biologicznej 
przeróbki odpadów (MBT) oraz insta-
lacjami pirolizy i zgazowania, a także 
instalacjami plazmowymi, odżyła na 
nowo dyskusja na wyborem najlepszej 
technologii. Wydawało się, że czerpiąc 
doświadczenia z innych krajów UE, 
które w ostatnich latach budowały in-
stalacje termicznego przekształcania 
odpadów, nie ma żadnych powodów 
do wyważania otwartych drzwi i szu-
kania „trzeciej drogi”. A jednak - po-
mimo, że powszechnie wiadomo, że 
w ciągu ostatnich 5 lat wszystkie nowo 
wybudowane instalacje termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych w skali ponad 100 000 Mg/rok 
były instalacjami rusztowymi - w Polsce 
powróciła dyskusja: MBT czy spalar-
nia? Spalanie na ruszcie czy piroliza, 
plazma lub zgazowanie? W tej sytuacji 
wydaje się koniecznym zestawienie 
i powtórzenie jeszcze raz argumen-
tów, dla których w pozostałych pań-
stwach UE nikt już podanych powyżej 
pytań nie stawia, tylko buduje instalacje 
spalania odpadów komunalnych opar-
te o sprawdzoną technologię ruszto-
wą, argumentów szczególnie przydat-
nych samorządowcom w dyskusjach 
z mieszkańcami i organizacjami poza-
rządowymi, z reguły negatywnie nasta-
wionymi do spalania odpadów.

  MBT czy spalanie?

Zgodnie z podręcznikową defi ni-
cją „termin mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie odpadów (MBP, MBT - 
mechanical-biological treatment, MBS 
- mechanical-biological stabilisation), 
obejmuje procesy rozdrabniania, prze-
siewania, sortowania, klasyfi kacji i se-
paracji, ustawione w różnorodnych 
konfi guracjach w celu mechaniczne-

go rozdzielenia strumienia odpadów 
na frakcje, które dają się w całości lub 
w części wykorzystać materiałowo lub 
energetycznie oraz na frakcje ulegającą 
biodegradacji, odpowiednią dla biolo-
gicznego przetwarzania w warunkach 
tlenowych lub beztlenowych”.

W roku 2005 uznana i ceniona an-
gielska fi rma konsultingowa Juniper 
Consultancy Services opublikowała 
ponad 600 stronicowy raport opisują-
cy wszystkie znane systemy mecha-
niczno-biologicznej przeróbki odpa-
dów komunalnych wskazując na ich 
zalety i wady2). Typowa instalacja MBT 
funkcjonuje w sposób następujący: 
ze strumienia zmieszanych odpadów 
komunalnych jest wydzielana mecha-
nicznie na drodze przesiewania frak-

cja energetyczna oraz frakcje metali 
żelaznych i nieżelaznych (pozostałość 
na pierwszym sicie o oczkach 80 x 
80 mm lub 100 x 100 mm). Uzyskana 
w ten sposób frakcja organiczna (tzw. 
frakcja podsitowa) poddawana jest 
kolejnemu przesiewaniu, tym razem 
na sicie o oczkach 10 x 10 mm lub 
20 x 20 mm. Pozostałość organiczna 
na drugim sicie poddawana jest bio-
logicznej stabilizacji tlenowej (kompo-

stowanie) lub beztlenowej (fermentacja 
metanowa), zaś przesiew zawierający 
frakcję mineralną (niepalna, popiół) kie-
rowany jest na składowisko. 

Pozostała na drugim sicie frakcja 
organiczna jest następnie rozdrabnia-
na, usuwane są z niej metale żelazne, 
a następnie poddawana jest procesom 
biologicznym. W przypadku komposto-
wania proces prowadzony jest w spo-
sób następujący - w przeciągu 10 dni 
odpady są poddawane intensywnemu 
napowietrzaniu w specjalnie zamyka-
nych tunelach (boksach), w wyniku 
czego substancje organiczne ulegają 
utlenieniu do CO2 zaś pozostałość sta-
nowi kompost. Najczęściej jednak pro-
dukt takiej operacji nie spełnia wyma-
gań ustawy o nawozach i nawożeniu 

i nie może być wykorzystany jako na-
wóz. Alternatywą dla kompostowania 
jest proces beztlenowy - fermentacja 
metanowa, w wyniku czego pozyski-
wany jest biogaz (zawierający metan), 
który może być następnie wykorzy-
stany do celów energetycznych. Sta-
ła pozostałość po procesie fermentacji 
często poddawana jest jeszcze ob-
róbce tlenowej (kompostowaniu). Ze 
względu na niską jakość kompostu, 

2) Mechanical-Biological-Treatment: A Guide for Decision Makers. - Juniper Consultancy Services, London 2005;
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Ha właściwie stabilizatu pozyskanego 
ze zmieszanych odpadów komunal-
nych, przeważnie jest on produktem 
niesprzedawalnym, nie nadającym się 
do wykorzystania jako nawóz, a tym 
samym wymagającym składowania. 
Stablizaty otrzymane ze zmieszanych 
odpadów komunalnych nie mogą być 
stosowane na gruntach rolnych. Do-
puszcza się jedynie stosowanie sta-
bilizatów do rekultywacji gruntów nie-
użytkowanych rolniczo. Z uwagi na 
zawartość pewnej ilości substancji or-
ganicznych, stabilizat taki nie może być 
składowany na składowiskach odpa-
dów (zgodnie z przepisami zawartość 
substancji organicznych ponad 3% nie 
pozwala na składowanie na składowi-
sku). Pojawia się więc istotny problem 
z zagospodarowaniem otrzymanego 
w procesie MBT stabilizatu. 

Wydzielona na pierwszym sicie 
frakcja energetyczna poddawana jest 
następnie licznym procesom mecha-
nicznej obróbki - od separacji metali 
żelaznych (magnetyczne), metali nie-
żelaznych i kamieni (bezwładnościo-
wo), po rozdrabnianie i czasami su-
szenie. Frakcja ta wykorzystywana jest 
do produkcji tzw. paliwa alternatywne-
go (RDF - Refuse Derived Fuel, SRF 
- Secondary Recovered Fuel, EBS - 
Ersatzbrennstoff ). Ilość wytworzonego 
paliwa alternatywnego sięga 40 - 55% 
pierwotnej masy odpadów skierowa-
nych do instalacji MBT. Dopuszczal-
ne parametry jakościowe paliwa alter-
natywnego określa norma europejska 
EN-15359 (Solid Recovered Fuels - 
Specifi cations and classes), lecz pa-
liwo wytworzone z odpadów zgodnie 
z prawem europejskim („zgodnie z obo-
wiązującym prawem UE odpady, które 
są przetwarzane na paliwo, nie prze-
stają być odpadami do czasu ich ter-
micznego przekształcenia lub spale-
nia” - tak brzmi ofi cjalna interpretacja 
problemu wg Komisji Europejskiej) nie 
przestaje być odpadem i może być wy-
korzystywane do wytwarzania energii 
jedynie w spalarniach lub współspalar-
niach odpadów. Energetyka zawodo-
wa, przemysłowa czy ciepłownictwo, 

które mogłyby współspalać RDF w pro-
cesie współspalania odpadów nie wy-
kazują nadmiernego zainteresowania 
paliwem alternatywnym, gdyż w celu 
uruchomienia jego współspalania ko-
nieczne są znaczne nakłady inwesty-
cyjne w zakresie przystosowania kotła 
oraz występują problemy techniczne - 
korozja instalacji oraz zarastanie części 
instalacji powstałym żużlem o niższej 
niż w przypadku spalania węgla tem-
peraturze topnienia. Drugim potencjal-
nym odbiorcą paliw alternatywnych są 
cementownie. Polskie cementownie 
w chwili obecnej w ok. 40-45% zastę-
pują węgiel paliwami alternatywnymi 
wytworzonymi z odpadów przemysło-
wych. Sumaryczna zdolność przyjęcia 
paliw alternatywnych w polskich ce-
mentowniach wynosi ok. 0,9 mln Mg, 
docelowo maksymalnie 1,5 mln Mg, 
co przy ilości powstających w naszym 
kraju odpadów komunalnych (ok. 12 
mln Mg) jest ilością znikomą. Co wię-
cej, wartość opałowa paliwa alterna-
tywnego wytworzonego z odpadów 
komunalnych wynosząca 14 - 18 MJ/
kg jest zbyt niska dla cementowni. Nie 
ma więc nadziei, że po paliwo alterna-
tywne wytworzone w instalacjach MBT 
będą ustawiać się kolejki chętnych. 

Jak więc z MBT radzą sobie inni 
i czy jest to rzeczywista alternatywa 
dla spalania? Praktycznie w każdym 
kraju Unii Europejskiej istnieją instalacje 
MBT. Najwięcej jest ich we Włoszech 
oraz w Niemczech. Są również w Hisz-
panii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Belgii, Austrii, Finlandii. Różne, zależne 
od kraju są doświadczenia eksploata-
cyjne. W żadnym jednak z wymienio-
nych krajów Unii Europejskiej MBT nie 
stało się technologią dominującą, nie 
wyparło spalarni odpadów, co najwy-
żej stało się uzupełnieniem systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Dobrym przykładem dla wskazania 
roli MBT w systemie gospodarki odpa-
dami są Niemcy. W 1993 roku przyję-
to wstępne regulacje prawne, w myśl 
których, od 2005 roku miał obowiązy-
wać zakaz składowania odpadów ko-
munalnych na składowiskach. Zakaz 

ten obowiązującym prawem stał się 
w 2001 roku. Dokonano wtedy prze-
glądu możliwości spełnienia tych wy-
magań na obszarze całego kraju. Oka-
zało się, że w zachodnich landach nie 
powinno być problemu z dotrzyma-
niem tego zakazu (istniało tam ponad 
50 spalarni odpadów komunalnych), to 
we wschodnich landach liczba spalarni 
jest niewielka (5 instalacji) i będą du-
że problemy z dotrzymaniem zakazu. 
Cykl uzgodnień lokalizacji spalarni trwa 
zwykle 2-3 lat, a sama budowa około 3 
lat. Nie było więc szansy na wybudo-
wanie wystarczającej ilości spalarni na 
terenie tzw. „nowych landów”. Podjęto 
więc na szczeblu ministerstwa środo-
wiska decyzje w sprawie promowania 
instalacji MBT na tym terenie. Budowa 
takiej instalacji zazwyczaj nie powodu-
je protestów społecznych i trwa kilka 
miesięcy. Wybudowano więc w latach 
2002-2005 aż 31 nowych instalacji 
MBT na terenie wschodnich landów 
i osiągnięto ogólny stan - 81 instalacji 
o łącznej wydajności ok. 10 mln Mg, 
w tym 5,2 mln Mg - to wydajność no-
wych 31 instalacji na terenie wschod-
nich landów. Bilans odpadów za rok 
2003 wskazywał na defi cyt właśnie ok. 
5 mln Mg mocy przerobowej w spa-
larniach odpadów. Większość istnie-
jących instalacji MBT w zachodnich 
landach produkowała paliwo alterna-
tywne dla cementowni, nowe instala-
cje produkowały to paliwo bez moż-
liwości ich odbioru przez niemieckie 
cementownie - pojawił się więc wtedy 
znaczący eksport paliwa alternatywne-
go do polskich cementowni. Nie roz-
wiązało to jednak całego problemu. 
W latach 2004-2010 wybudowano 
więc w Niemczech sieć 32 instalacji 
do spalania paliwa alternatywnego 
(elektrowni opalanych paliwem alter-
natywnym), rusztowych, z systema-
mi oczyszczania spalin identycznymi 
jak w spalarniach odpadów. W chwi-
li obecnej w Niemczech funkcjonuje 
69 spalarni odpadów komunalnych 
o łącznej wydajności ponad 19 mln 
Mg oraz 78 instalacji MBT (pracują-
cych wg różnych technologii) o łącznej 
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wydajności ok. 9,5 mln Mg. Instalacje 
MBT produkują paliwo alternatywne, 
które dziś stosunkowo rzadko trafi a 
do cementowni ze względu na zbyt 
niską wartość opałową. Jest ono spa-
lane w 34 spalarniach paliwa alterna-
tywnego o łącznej wydajności 5,8 mln 
Mg. Z technicznego punktu widzenia 
te spalarnie paliwa alternatywnego 
praktycznie nie różnią się od spalar-
ni odpadów komunalnych - mają taki 
sam system oczyszczania spalin gdyż 
podlegają pod te same uregulowania 
prawne co wszystkie spalarnie odpa-
dów. Taki system pozwala na pokrycie 
wszystkich potrzeb kraju w zakresie 
zagospodarowania odpadów komunal-
nych i uzyskania rewelacyjnego wskaź-
nika - poniżej 2% odpadów komunal-
nych podlegających składowaniu. Nie 
jest to jednak system idealny. Doświad-
czenia eksploatacyjne instalacji MBT 
wskazują, że są to instalacje awaryjne 
i zawodne pod względem technicznym 
oraz uciążliwe dla otoczenia (znaczna 
emisja substancji złowonnych - odo-
rów). Występują również poważne pro-
blemy z zagospodarowaniem produktu 
po obróbce biologicznej (kompostowa-
niu lub fermentacji) - stabilizatu, który 
nie jest dopuszczony do stosowania 
jako nawóz. Doniesienia z niemieckie-
go urzędu ochrony środowiska (Bunde-
sumweltamt) wskazują na stopniowe 
ograniczanie ilości funkcjonujących in-
stalacji MBT. Najnowsze opracowanie 
Komitetu Doradczego Niemieckiego 
Ministra Środowiska zdecydowanie 
odradza stosowanie MBT w gospo-
darce odpadami komunalnymi. Kilka 
z nich już zostało wyłączonych z eks-
ploatacji, kolejne najprawdopodobniej 
zostaną wyłączone w przyszłym roku. 
Podobne, negatywne doświadczenia 
eksploatacyjne mają Austriacy. 

Jak więc widać MBT nie zastąpi 
spalarni odpadów. Może być uzupeł-
nieniem systemu, ale nie jedynym jego 
ogniwem. W Polsce istnieje pokaźna 
grupa osób zafascynowanych MBT 

i chcących za wszelka cenę, wbrew 
nawet doświadczeniom innych kra-
jów, przenieść tę technologię do na-
szego kraju. Było by bardzo źle, gdy-
by wycofywane z rynku niemieckiego 
wyeksploatowane instalacje MBT tra-
fi ły do Polski.

  Piroliza, zgazowanie, 
plazma…

Realizacja projektów budowy in-
stalacji termicznego przekształcania 
odpadów wymaga stosowania tech-
nologii sprawdzonych i niezawodnych. 
W zakresie masowego spalania odpa-
dów komunalnych w chwili obecnej je-
dyną pewną, sprawdzoną technologią 
jest spalanie na ruszcie. Technologia 
ta została stworzona w pierwszej po-
łowie XX wieku i od tego czasu jest 
systematycznie rozwijana i unowocze-
śniana. Znajduje ona zastosowanie 
zarówno do odpadów o stosunkowo 
niskiej kaloryczności (4 - 6 MJ/kg), jak 
i do odpadów o wysokiej kaloryczności 
(12 - 18 MJ/kg). W pierwszym przy-
padku stosuje się ruszty chłodzone 
powietrzem ze specjalnym systemem 
mieszania odpadów poddawanych 
spalaniu, a w drugim ruszty chłodzo-
ne wodą. Ruszty pracują niezawodnie 
w kilkuset instalacjach na całym świe-
cie. Praktycznie żadne inne rozwiąza-
nie techniczne nie pozwala na spala-
nie tak niskokalorycznych odpadów 
jak spalarnia rusztowa. Piece obroto-
we wymagają do autotermicznej pra-
cy odpadów o wartości opałowej mini-
mum 15 - 18 MJ/kg. Jeszcze wyższe 
wymagania w zakresie wartości opało-
wej mają spalarnie komorowe (16 - 19 
MJ/kg). Jedynym typem spalarni, któ-
ra może być porównywalna w zakresie 
parametrów technicznych, uniwersal-
ności czy niezawodności ze spalarnią 
rusztową jest spalarnia fl uidalna. Może 
on również pracować przy niskokalo-
rycznych odpadach, jednak wymaga 
wstępnego rozdrobnienia odpadów, co 

zmniejsza ilość wytworzonej użytecznej 
energii elektrycznej (netto). 

Według danych CEWEP (Confe-
deration of European Waste to Ener-
gy Plant) oraz WtERT Europe (Waste 
to Energy Research and Technological 
Council) większość istniejących w Eu-
ropie spalarni odpadów komunalnych 
to sprawdzone spalarnie rusztowe 
(w 2005 roku 382 instalacje). Niewiel-
ki ułamek stanowią spalarnie fl uidalne 
(27 instalacji), spalarnie z oscylacyjnym 
piecem obrotowym (18 instalacji) i spa-
larnie dwukomorowe (8 instalacji)3). 
Najważniejszymi dostawcami spalarni 
rusztowych są: CNIM (Francja), And-
tritz Energy & Environment (Austria, 
Niemcy), Martin (Niemcy), Standard-
kessel Baumgarte (Niemcy), Babcock 
& Wilcox Volund (Dania), Keppel Se-
ghers (Belgia), Hitachi-Zosen-Inova 
(Japonia, Szwajcaria), Fisia Babcock 
(Niemcy), Covanta (USA) oraz Wheela-
brator (USA). W zakresie spalarni fl u-
idalnych najważniejszymi dostawcami 
są: Lurgi & Lentjes (Niemcy), Foster & 
Wheeler (USA), Ebara (Japonia) oraz 
Alstom (Francja). Jedynym dostawcą 
spalarni z oscylacyjnym piecem obro-
towym jest francuska fi rma Cyclerval, 
zaś dostawcą spalarni dwukomoro-
wych (w pierwszej komorze zgazo-
wanie odpadów, w drugiej dopalanie 
gazów) jest angielsko-norweska fi r-
ma ENERGOS (ENER-G). Podane po-
wyżej fi rmy wybudowały praktycznie 
wszystkie spalarnie odpadów w Euro-
pie w ostatnich 10 latach. Nie można 
więc mówić o spalarniach rusztowych 
jako przeżytku z ubiegłego wieku. Są 
to w tej chwili najbardziej niezawodne 
instalacje o największym stopniu roz-
powszechnienia w Europie. 

W latach dziewięćdziesiątych pod-
jęte zostały liczne próby opracowania 
alternatywnych dla spalarni rusztowych 
technologii termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych. Naj-
bardziej znanymi przykładami takich 
działań były technologie Schwel-Bren-

3) Energy from Waste. State of the Art. Report. Statistics. 5th Edition, - ISWA, Copenhagen, May 2006;TE
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w budowie. Jak więc widać ani zga-
zowanie, ani piroliza, ani tym bardziej 
plazma nie stanowią aktualnie żadnej 
konkurencji dla klasycznych instala-
cji rusztowych. Więcej informacji na 
ten temat przedstawiono w numerze 
pierwszym z 2011 roku czasopisma 
Nowa Energia4). 

W chwili obecnej niektóre z krajów 
Unii Europejskiej posiadają całkowicie 
zaspokojone potrzeby w zakresie funk-
cjonowania spalani odpadów komu-
nalnych. Do takich krajów zaliczają się 
Niemcy (69 instalacji o łącznej wydaj-
ności ok. 19,5 mln Mg/rok), Holandia, 
Szwecja, Belgia i Dania. Trwa budowa 
spalarni w Hiszpanii, Finlandii, Fran-
cji, a przede wszystkim we Włoszech 
i Wielkiej Brytanii, gdzie opóźnienia 
w zakresie termicznych metod uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych są 
największe. Kończy się budowa spa-
larni odpadów w Dublinie (Irlandia) 
o wydajności 600 000 Mg/rok, kolejna 
w Carranstown (hrabstwo Meth) o wy-
dajności 200 000 Mg/rok jest w trakcie 
budowy (ukończenie - koniec 2012) 
i następna w Ringaskiddy (hrabstwo 
Cork) o wydajności 140 000 Mg/rok 
jest na etapie uzgodnień. W bieżącym 
roku powinna ruszyć budowa spalar-
ni na Rodos (Grecja), a jednocześnie 
trwają uzgodnienia budowy ogromnej 
spalarni (700 000-1 000 000 Mg/rok) 
niedaleko Aten. U naszych najbliższych 
sąsiadów kończy się rozruch gruntow-
nie zmodernizowanej (z funduszy eu-
ropejskich) spalarni w Brnie (Czechy) 
o wydajności ok. 250 000 Mg/rok 
i obok dwóch już istniejących spalarni 
w Pradze i Libercu trwają uzgodnienia 
budowy kolejnych trzech spalarni (Ka-
rvina, Pardubice, Jihlava). Na Słowa-
cji obok dwóch istniejących spalarni 
odpadów komunalnych (Bratysława 
i Koszyce) ma w ciągu najbliższych 
5 lat stanąć kolejna. W Austrii istnieje 
w chwili obecnej 8 spalarni odpadów 
(3 w Wiedniu, Wells, Niklasdorf, Arnold-
stein, Dürnrohr, Zistersdorf) - budowa 

n-Verfahren (opracowana w koncer-
nie Simensa) oraz Thermoselect. Obie 
zrobiły spektakularną klapę na począt-
ku lat dwutysięcznych. Simens wy-
budował instalację w miejscowości 
Fürth koło Norymbergi o wydajności 
ok. 100 000 Mg/rok, która po czte-
rech latach bezowocnych prób zosta-
ła ostatecznie zamknięta w 2001 roku, 
przynosząc stratę około 400 mln DM. 
Pełnotechniczna instalacja Thermo-
select w Karlsruhe o wydajności ok. 
225 000 Mg/rok została po 6 latach 
prób uruchomienia i osiągnięcia zakła-
danej wydajności w roku 2006 osta-
tecznie zamknięta przynosząc straty 
przekraczające 500 mln Euro. Na ta-
kie eksperymenty Polski nie stać. Je-

dyną pracującą instalacją pirolityczną 
dla odpadów komunalnych jest insta-
lacja w Burgau (Niemcy) wybudowana 
w 1987 roku. Na jej bazie wybudowano 
podobną instalację w Arras (Francja), 
która jednak w 2009 roku została za-
mknięta oraz w Hamm (Niemcy) o wy-
dajności ok. 100 000 Mg/rok, którą 
zamknięto w czerwcu 2010 roku. Nie 
jest to więc technologia sprawdzona, 
niezawodna, godna polecenia. Innych 
technologii opartych o procesy zgazo-

wania lub pirolizy, o wydajności powy-
żej 50 000 Mg/rok w chwili obecnej 
w Europie nie ma. Instalacji plazmo-
wych przeznaczonych do termicz-
nego przekształcania odpadów ko-
munalnych jest w chwili obecnej na 
świecie 6. Dwie największe z nich 
(o wydajności ok. 45 000 Mg/rok) 
znajdują się Japonii. Kolejne instala-
cje o wydajności ok. 25 000 Mg/rok 
znajdują się w Kanadzie oraz w Ja-
ponii. Instalacja w Ottawie w marcu 
2011 roku została zamknięta, wyma-
gała ona bardzo kalorycznych odpa-
dów (14 - 16 MJ/kg) i miała problemy 
z dotrzymaniem dopuszczalnej wielko-
ści emisji zanieczyszczeń. Dwie insta-
lacje badawcze o wydajnościach rzędu 

1 000 -2 000 Mg/rok znajdują się na 
Tajwanie oraz w Wielkiej Brytanii. Bry-
tyjska fi rma planuje podobno budowę 
takiej instalacji w miejscowości Swin-
don o wydajności ok. 100 000 Mg/rok, 
ale prace jeszcze nie zostały rozpoczę-
te. Jednocześnie w tej samej Wielkiej 
Brytanii oddano właśnie do użytku spa-
larnię Belvedere (w Riverside, niedale-
ko Londynu) - rusztową, o wydajności 
585 000 Mg/rok. Kolejna o wydajno-
ści 840 000 Mg/rok (Manchester) jest 

4) Wielgosiński G. - Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów. - Nowa Energia, 2011, 1, 55-67; TE
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kolejnej rozpocznie się w przyszłym 
roku. Wartym podkreślenia przy tym 
jest to, że wszystkie wspomniane po-
wyżej, niedawno oddane do użytku lub 
aktualnie budowane spalarnie - to spa-
larnie rusztowe. W technologii ruszto-
wej mają zostać wybudowane również 
planowane spalarnie w Tallinie i Tartu 
(Estonia), Wilnie, Kłajpedzie i Kownie 
(Litwa). Rydze (Łotwa), w okręgu kali-
ningradzkim (Rosja), Lublanie i Maribo-
rze (Słowenia), Helsinkach, Tampere, 
Rovaniemi i Oulu (Finlandia), Timiso-
ara, Brasov i Bukareszcie (Rumunia). 
Widać więc, że w najbliższych latach 
liczba spalarni będzie systematycznie 
wzrastać. W chwili obecnej w Europie 
funkcjonuje ponad 400 spalarni odpa-
dów komunalnych, a na całym świecie 
jest ich ponad 900.

Zgodnie z nową ramową dyrekty-
wa w sprawie odpadów (2008/98/EC) 
warunkiem koniecznym zaliczenia spa-
lania odpadów w spalarni do procesów 
odzysku (a nie unieszkodliwiania) jest 
osiągnięcie przez spalarnie określonej 
wartości tzw. wskaźnika efektywności 
energetycznej (dla nowych instalacji 
powyżej 0,65). Wszystkie nowe spa-
larnie odpadów uzyskują ten wskaźnik 
na poziomie 0,75-1,2. Zmodernizowa-
na spalarnia w Brnie ma współczynnik 
efektywności energetycznej na pozio-
mie 0,82. Podobnego wyniku należy 
oczekiwać w odniesieniu do plano-
wanych spalarni w Polsce. Spalar-
nie fl uidalne, z uwagi na konieczność 
rozdrabiania odpadów komunalnych 
(znaczne zużycie energii elektrycznej) 
mają współczynnik efektywności ener-
getycznej niższy o ok. 0,1. W świetle 
posiadanych danych żadna technolo-
gia pirolityczna, zgazowania czy też 
plazmowa nie jest w stanie zapewnić 
tak wysokiego wskaźnika efektywno-
ści energetycznej. Należy oczekiwać, 
że w większości przypadków będzie on 
niższy od 0,6. W skrajnym przypadku 
technologii Thermoselect wiadomo, 
że współczynnik efektywności energe-
tycznej dla tej technologii wynosi tylko 
ok. 0,3. Jest to więc kolejny istotny ar-
gument za technologią rusztową.

Podstawowymi gazowymi produk-
tami spalania są dwutlenek węgla i wo-
da. Ze względu na to, że każdy reali-
zowany w warunkach technicznych 
proces spalania nie jest ani spalaniem 

całkowitym ani też spalaniem zupeł-
nym, zawsze w spalinach obserwu-
je się obecność tlenku węgla. Obec-
ność w spalanym materiale (odpadach 
komunalnych) związków siarki, azotu 
(materia organiczna), chloru oraz fl uoru 
powoduje również nieuchronną emi-
sję odpowiednio dwutlenku i trójtlenku 
siarki, tlenku i dwutlenku azotu, chlo-
rowodoru i fl uorowodoru. Zawartość 
w spalanym paliwie (odpadach) frakcji 
mineralnej skutkuje również emisją py-
łu zawierającego liczne metale, w tym, 
metale ciężkie. Niezależnie od rodzaju 
stosowanej technologii termicznego 
przekształcania odpadów każdemu 
procesowi spalania towarzyszy nie-
uchronna emisja mikrozanieczyszczeń 
organicznych, w tym dioksyn i furanów, 
a także wielopierścieniowych węglowo-
dorów aromatycznych. Emisja dioksyn 
i furanów jest nie do uniknięcia w pro-
cesach spalania. Ich stężenie w spa-
linach można jednak minimalizować 
dzięki zastosowaniu tzw. pierwotnych 
metod ograniczania emisji zanieczysz-
czeń, które w tym przypadku w znacz-
nej części sprowadzają się do ulep-

szenia przebiegu procesu spalania. 
Emisji dioksyn nie wolno bagatelizo-
wać, pomimo iż ich stężenia w spa-
linach są bardzo niskie - sięgające 
0,1 ng/m3 (10-10 g!). Co prawda 

w ostatnich latach udowodniono, że nie 
są one ani trujące ani kancerogenne, 
jednak bardzo silnie zaburzają gospo-
darkę hormonalną organizmu prowa-
dząc do występowania wielu groźnych 
chorób. Zgodnie z postanowieniami 
ratyfi kowanej przez Polskę Konwencji 
Sztokholmskiej ich emisja musi być 
ograniczana. Emisja wielopierścienio-
wych węglowodorów aromatycznych 
jest również faktem. Są to w większo-
ści związki kancerogenne, a ich stęże-
nie w spalinach jest zazwyczaj wielo-
krotnie wyższe niż dioksyn. Prawidłowe 
warunki spalania panujące w nowo-
czesnych spalarniach rusztowych po-
zwalają na minimalizację ich emisji. Jak 
już wspomniano żadna technologia 
spalania nie gwarantuje braku emi-
sji dioksyn, ale dzięki wieloletnim ba-
daniom, rozwoju technologii spalania 
na ruszcie oraz wydajnym systemom 
oczyszczania spalin ich emisja z se-
tek istniejących spalarni rusztowych 
jest niewielka.

Wobec powyższych faktów doty-
czących stosowanych technologii ter-
micznego przekształcana odpadów ko-
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munalnych należy przyjąć, że jedynym 
możliwym do zaakceptowania rozwią-
zaniem technicznym dla spalarni odpa-
dów komunalnych dla polskich miast 
jest spalarnia pracująca wg sprawdzo-
nej i niezawodnej technologii rusztowej. 
Alternatywą dla tego rozwiązania może 
być jedynie spalarnia fl uidalna. Wszel-
kie inne propozycje - zgazowania, piro-
liza czy instalacja plazmowa świadczą 
niestety o elementarnym braku wiedzy 
zgłaszających je osób. 

  Ruszt, kocioł, odzysk 
ciepła

Jak już wskazano, wszystkie nowo-
czesne, duże instalacje termicznego 
przekształcania odpadów, jakie zosta-
ły wybudowane w Europie w ostat-
nich 5 latach to instalacje rusztowe. 
W latach dziewięćdziesiątych alterna-
tywą wydawały się instalacje fl uidal-
ne, ale konieczność wstępnego roz-
drabniania odpadów spowodowała, 
że zrezygnowano z tych technologii. 
Współczesne konstrukcje rusztu dla 
spalarni odpadów mają swoje korzenie 
w latach 20-stych i 30-stych ubiegłe-
go wieku i wywodzą się z konstrukcji 
rusztów dla energetycznego spalania 
węgla. Swoje rozwiązania technolo-
giczne opracowały fi rmy niemieckie 
-Steinmüller, Niell i Martin, szwajcar-
ski - von Roll, duńskie - Vølund oraz 
Krüger - wszystkie ruszty schodko-
we, a także Deutsche Babcock An-
lagen - ruszt walcowy. Konstrukcje te 
były przez lata rozwijane i z pierwot-
nymi rozwiązaniami sprzed II wojny 
światowej nie mają wiele wspólnego. 
Generalnie ruszty schodkowe można 
podzielić na ruszty posuwowe (prze-
suw materiału na ruszcie „do przodu”), 
ruszty przeciwbieżne (przesuw mate-
riału na ruszcie „do tyłu”) oraz ruszty 
posuwisto-zwrotne, gdzie jednocześnie 
materiał przesuwany jest „do przodu” - 
w dół rusztu i mieszany poprzez prze-
ciwbieżny ruch części rusztowin. Naj-
lepsze efekty daje spalanie na rusztach 
posuwisto-zwrotnych, gdyż zapewniają 
one najwyższy stopień wypalenia ma-

teriału (mała zawartość niespalonych 
substancji organicznych w żużlu) przy 
jednoczesnym dobrym natlenieniu i wy-
mieszaniu strefy spalania (niskie stę-
żenia tlenku węgla oraz organicznych 
produktów niepełnego spalania w ga-
zach odlotowych). W świetle doświad-
czeń eksploatacyjnych nieco gorsze 
efekty daje zastosowanie rusztów wal-
cowych. Ruszt schodkowy jest najczę-
ściej pochylony o niewielki kąt w kie-
runku końca rusztu w celu zapewnienia 
samoczynnego przemieszczania się 
spalanych odpadów w dół rusztu. Kąt 
pochylenia rusztu jest tym większy im 
bardziej wilgotne są odpady komunal-
ne poddawane spalaniu. Dla odpadów 
o wartości opalowej 6-10 MJ/kg za-
zwyczaj stosuje się ruszty chłodzone 
powietrzem (pierwotnym przepływa-
jącym w szczelinach pomiędzy rusz-
towinami), zaś dla wyższych wartości 
opałowych (10-16 MJ/kg) stosuje się 
ruszty chłodzone wodą. Często, dla 
zapewnienia lepszego przebiegu pro-
cesu spalania i zmniejszenia strat cie-
pła powietrze pierwotne wprowadzane 
do procesu spalania przez ruszt jest 
wstępnie podgrzewane do tempera-
tury ok. 120-200oC za pomocą ciepła 
odpadowego z instalacji. Powietrze 
pierwotne podawane pod ruszt stano-
wi zazwyczaj ok. 50% całej ilości po-
wietrza podawanej do procesu spala-
nia. Powietrze wtórne podawane jest 
powyżej strefy spalania, zapewniając 
skuteczne dopalenie produktów niepeł-
nego spalania i tlenku węgla powsta-
łych bezpośrednio w procesie spalania. 
Poprzez sterowanie ilością powietrza 
pierwotnego podawanego do różnych 
stref rusztu można również sterować 
przebiegiem procesu spalania. Zazwy-
czaj, w spalarniach odpadów komunal-
nych stosuje się ok. 100-120% nad-
miar powietrza w stosunku do ilości 
stechiometrycznej. 

Ponad komorą spalania, za dopro-
wadzeniem powietrza wtórnego, znaj-
duje się pionowy kocioł, najczęściej 
3-ciągowy, rzadziej o większej ilości 
ciągów, za którym znajdują się wymien-
niki ciepła, w których produkowana 

jest para, a na końcu gorąca woda. 
Czasami wymienniki ciepła zainstalo-
wane są już w ostatnim, 3 ciągu kotła. 
Jeżeli powierzchnie ogrzewalne za-
montowane są w układzie poziomym, 
mówimy o kotle 3-ciagowym z pozio-
mym wymiennikiem ciepła, zaś jeżeli 
powierzchnie ogrzewalne zainstalo-
wane są w układzie pionowym, mówi-
my najczęściej o kotle 4- lub 5-ciago-
wym z pionowym wymiennikiem ciepła. 
Ostatni wymiennik ciepła, wytwarzają-
cy gorącą wodę, nazywany jest najczę-
ściej ekonomizerem. Do kotła wpływają 
spaliny o temperaturze ponad 1 000oC, 
zaś opuszczają ekonomizer w tempe-
raturze ok. 200oC. Parametry produko-
wanej pary to najczęściej temperatura 
ok. 400oC i ciśnienie ok. 4 - 10MPa. 
Para wykorzystywana jest w turbinie 
do produkcji energii elektrycznej. Jeżeli 
ma być produkowana jedynie energia 
elektryczna, to jest to zazwyczaj tur-
bina kondensacyjna, zaś w przypad-
ku pracy w skojarzeniu (preferowana 
jednoczesna produkcja ciepła i energii 
elektrycznej), jest to turbina przeciw-
prężna lub przeciwprężno-upustowa 
albo kondensacyjno-upustowa. Dla no-
woczesnych spalarni odpadów planuje 
się praktycznie zawsze pracę w sko-
jarzeniu (elektrociepłownia), gdyż tylko 
taki układ zapewnia uzyskanie wyma-
ganego dyrektywą 2008/98/WE współ-
czynnika efektywności energetycznej 
powyżej 0,65 (dla instalacji nowych). 

Każda z fi rm budujących spalarnie 
odpadów komunalnych posiada wła-
sne, sprawdzone systemy rusztów oraz 
układów odzysku ciepła, łącznie z kon-
fi guracją kotła. Nie ma żadnego prefe-
rowanego rodzaju rusztu (poza aktual-
nie niezalecanym rusztem walcowym) 
ani układu konstrukcyjnego kotła, czy 
wymaganych parametrów produkowa-
nej pary. Jedynym, ale bardzo istotnym 
ograniczeniem jest tu osiągnięcie wy-
maganej, dla uznania procesu spalania 
odpadów za procesu odzysku, warto-
ści współczynnika efektywności ener-
getycznej powyżej 0,65. Doświadcze-
nie funkcjonujących spalarni odpadów 
komunalnych w Europie pokazuje, że 
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współczesna instalacja termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych o wydajności ok. 240 000 Mg/
rok jest w stanie dostarczyć ok. 35-40 
MW energii cieplnej oraz ok. 5-8 MW 
energii elektrycznej. Według danych 
zawartych w wytycznych najlepszej 
dostępnej techniki (BAT)5) z 1 Mg od-
padów komunalnych można przy pra-
cy w układzie skojarzonym uzyskać ok. 
0,4 MWh energii elektrycznej oraz ok. 
6,6 GJ energii cieplnej netto. 

  System oczyszczania 
spalin

Spaliny opuszczające kocioł i ukła-
dy odzysku ciepła kierowane są do 
systemu oczyszczania spalin. Proces 
spalania tak niejednorodnego materia-
łu, jakim są odpady, niezależnie od tego 
czy są to odpady komunalne, przemy-
słowe, medyczne czy też osady ście-
kowe, jest źródłem emisji do atmosfery 
bardzo wielu substancji chemicznych, 
wśród których są niejednokrotnie sub-
stancje toksyczne, rakotwórcze itp. 
Główną cześć odpadów stanowi za-
zwyczaj materia organiczna, stąd też 
oczywista jest emisja dwutlenku wę-
gla i pary wodnej oraz tlenku węgla, 
w przypadku niecałkowitego spalania. 
Obecność w odpadach substancji za-
wierających w cząsteczce inne, oprócz 
węgla i wodoru, pierwiastki, jak np. siar-
ka, azot, chlor czy fl uor skutkować bę-
dzie emisją dwutlenku siarki, tlenków 
azotu, chlorowodoru czy fl uorowodo-
ru. Z kolei obecność w materiale spa-
lanym substancji niepalnych (tzw. po-
piołu) skutkować będzie emisją pyłu. 
Mechanizm powstawania dwutlenku 
siarki czy tlenków azotu jest bardzo 
dobrze poznany i wielokrotnie opisa-
ny w publikacjach dotyczących np. 
energetycznego spalania paliw kopal-
nych. Trzeba jednak mieć świadomość, 
że rzeczywisty proces spalania dale-
ki jest od idealnego - tj. spalania cał-
kowitego i zupełnego. Proces spala-

nia (rozkładu termicznego i utleniania) 
bardzo wielu związków organicznych 
(zwartych w odpadach) nie przebiega 
w sposób idealny z wytworzeniem je-
dynie dwutlenku węgla, tlenku węgla 
i wody. Powstaje w tym procesie za-
zwyczaj znaczna ilość produktów po-
średnich rozkładu i utleniania, które nie 
ulegają następnie dalszemu rozkłado-
wi. Wydawałoby się, że w drastycznych 
warunkach spalania, w temperaturze 
około 1000oC wszelkie substancje or-
ganiczne muszą ulec spaleniu. Nieste-
ty nie jest to prawda. Wiele związków 
chemicznych, często palnych, nie ule-
ga pełnej destrukcji podczas spalania 
odpadów. Efektem tego jest obecność 
w spalinach ze spalarni odpadów po-
nad 350 zidentyfi kowanych różnego 
rodzaju związków chemicznych (or-
ganicznych) - tzw. produktów niepeł-
nego spalania. 

Kluczową sprawą dla bezpieczeń-
stwa ekologicznego spalarni odpadów 
jest ograniczanie emisji zanieczysz-
czeń. Metody ograniczania emisji za-
nieczyszczeń gazowych z procesów 
technologicznych można generalnie 
podzielić na dwie grupy - metody pier-
wotne i metody wtórne. Metody pier-
wotne to ingerencja w proces techno-
logiczny i stworzenie takich warunków 
jego przebiegu, by ilość powstających 
zanieczyszczeń była możliwie naj-
mniejsza. Natomiast metody wtórne 
- to zastosowanie konkretnych urzą-
dzeń i technologii w celu ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń. Poznanie me-
chanizmów tworzenia się zanieczysz-
czeń w procesie spalania pozwala na 
opracowanie takich technologii i me-
tod prowadzenia procesu spalania, by 
ilość powstających zanieczyszczeń by-
ła możliwie najmniejsza. 

Metody pierwotne nabierają 
w ostatnich latach coraz większe-
go znaczenia, gdyż z ekonomiczne-
go punktu widzenia są one bardziej 
opłacalne (tańsze) od metod wtórnych, 
zwanych „technologiami końca rury”. 

Szczególnie istotną sprawą staje się 
aktualnie określenie wpływu parame-
trów prowadzenia procesu spalania 
na emisję metali, wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA), 
dioksyn (PCDD/F), oraz innych sub-
stancji organicznych z procesu spa-
lania. Liczne doniesienia literaturowe 
wskazują jednoznacznie, że dotrzyma-
nie prawidłowych parametrów proce-
su spalania wpływa znacząco na ob-
niżenie emisji substancji organicznych 
(w tym WWA i dioksyn) do atmosfery. 
Parametrem najlepiej charakteryzu-
jącym „prawidłowe warunki spalania” 
jest stężenie tlenku węgla w spali-
nach. Pozostałe parametry określają-
ce „dobre warunki spalania” to przede 
wszystkim tzw. „trzy T” - temperatu-
ra, turbulencja oraz czas (ang. time) 
przebywania spalin w odpowiedniej 
temperaturze. Podstawowe znacze-
nie ma jednak zapewnienie warunków 
spalania bliskiego spalaniu całkowite-
mu i zupełnemu, przy zminimalizowa-
niu ilości powstającego tlenku węgla. 
Warunki takie panują przy prawidłowym 
natlenieniu strefy spalania, przy opty-
malnym stężeniu tlenu (dla spalania 
węgla 6 - 8% , współczynnik nadmia-
ru powietrza ok. 1,7 - 1,8). W przypad-
ku spalania odpadów wymagane jest 
większe natlenienie strefy spalania i za-
pewnienie sumarycznego współczynni-
ka nadmiaru powietrza rzędu 2,0 - 2,4 
(stężenie tlenu w spalinach opuszcza-
jących strefę spalania i dopalania 10 
- 13%). Badania prowadzone pod ko-
niec lat dziewięćdziesiątych wykaza-
ły bardzo ścisłą korelację pomiędzy 
stężeniem 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).

Spaliny po oddaniu ciepła kierowa-
ne są do systemu oczyszczania spa-
lin. Jest on zazwyczaj wielostopnio-
wy i zapewnia ponad 99% usunięcie 

5) Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration. - European Commission, Brussels, August 2006TE
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zanieczyszczeń. W świetle licznych 
doświadczeń konstrukcyjnych i eks-
ploatacyjnych, można stwierdzić, że 
współczesny system oczyszczania 
spalin w instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów musi obejmować 
następujące elementy:

  System odpylania spalin (elek-
trofi ltr lub fi ltry tkaninowe). Efek-
tywność systemu odpylania jest 
bardzo istotna z punktu widzenia 
ochrony środowiska, gdyż to wła-
śnie pył jest nośnikiem emisji meta-
li ciężkich (rtęć, ołów, kadm, miedź, 
chrom, mangan, arsen, nikiel, an-
tymon i tal), jak również cząstecz-
ki pyłu są doskonałym sorbentem 
dioksyn, stąd też dążenie do mak-
symalizacji wydajności urządzeń 
odpylających. Zazwyczaj w no-
woczesnych, dużych spalarniach 
odpadów (komunalnych lub prze-
mysłowych) do odpylania spalin 
stosuje się elektrofi ltry - urządze-
nia pozwalające zatrzymać na-
wet 99,9% emitowanego pyłu. 
Wadą elektrofi ltrów jest dodatni 
wpływ pola elektrostatycznego na 
przebieg syntezy „de novo” poli-
chlorowanych dioksyn i furanów. 
Ostatnio coraz częściej stosuje 
się fi ltry tkaninowe. Dzięki zasto-
sowaniu nowoczesnych materia-
łów fi ltracyjnych, odpornych na 
wysokie temperatury (np. włók-
na szklane powlekane specjalnie 
preparowanym teflonem) udaje 
się uzyskać bardzo wysokie stop-
nie odpylenia przy jednoczesnym 
znacznym ograniczeniu stężenia 
dioksyn w spalinach. Doświadcze-
nie uczy, że zastosowanie fi ltrów 
tkaninowych jest dziś możliwe za-
równo w małych spalarniach od-
padów medycznych, jak i wielkich 
spalarniach odpadów komunal-
nych. Do odpylania spalin w spa-
larniach odpadów komunalnych 
nie stosuje się cyklonów i multi-
cyklonów, gdyż nie są one w sta-
nie zapewnić uzyskania stężeń 
pyłu w spalinach poniżej 10 mg/
m3u wymaganego przez przepisy 

(dyrektywa 2000/76/WE, rozpo-
rządzenie w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji). Również 
nie stosuje się bardzo skutecz-
nych, ale jednocześnie bardzo dro-
gich i kłopotliwych w eksploatacji 
(bardzo wysoki spadek ciśnienia) 
odpylaczy mokrych Venturiego.

  Układ usuwania gazów kwaśnych 
- najczęściej w funkcjonujących 
dużych spalarniach odpadów ko-
munalnych jest to układ mokry, 
dwustopniowy. W pierwszym stop-
niu następuje schładzanie spalin 
zimną wodą, nawilżanie i absorp-
cja chlorowodoru oraz fl uorowo-
doru przy pH równym ok. 2,0, zaś 
w drugim stopniu absorpcja pozo-
stałych gazów kwaśnych (przede 
wszystkim SO2) w zawiesinie wo-
dorotlenku lub węglanu wapnio-
wego przy pH ok. 5,5, a czasem 
wodorotlenku sodowego lub wę-
glanu albo wodorosiarczynu sodo-
wego. Jest to absorpcja połączona 
z reakcją chemiczną, w wyniku któ-
rej otrzymuje się zazwyczaj odpa-
dowy gips oraz chlorek i fl uorek 
wapnia. Wariantem metody jest 
zastosowanie suchej technologii 
odsiarczania (w oparciu o tlenek, 
wodorotlenek lub węglan wap-
niowy lub ostatnio kwaśny siar-
czyn sodowy), z wcześniejszym 
schłodzeniem i nawilżeniem spa-
lin wodą (przy okazji absorpcja HCl 
i HF). Zastosowanie suchych ukła-
dów usuwania gazów kwaśnych 
stało się ostatnio coraz częstsze, 
szczególnie w połączeniu z od-
pylaniem na fi ltrach tkaninowych. 
W takim układzie udaje się osią-
gnąć stopnie skuteczności usuwa-
nia zanieczyszczeń ponad 99% , 
przy jednocześnie niższych kosz-
tach inwestycyjnych i eksploatacyj-
nych. Trzeba tu jednak pamiętać, 
że szczególnie dodatnio na wydaj-
ność usuwania gazów kwaśnych 
metodą suchą wpływa nawilżenie 
spalin - reakcja chemiczna prze-
biegająca w warstewce cieczy 
na powierzchni stałego sorbentu 

jest wielokrotnie szybsza od re-
akcji powierzchniowej gaz-ciało 
stałe. W efekcie, układy bez na-
wilżania spalin osiągają skutecz-
ności o 10-40% niższe od układów 
z nawilżaniem. Połączenie meto-
dy suchej z cyklonem bądź elek-
trofi ltrem nie jest dobre, gdyż czas 
kontaktu suchego sorbentu z za-
nieczyszczonymi gazami spalino-
wymi jest zbyt krótki dla uzyskania 
wysokiej skuteczności (najczęściej 
osiąga się skuteczność usunięcia 
gazów kwaśnych nie przekracza-
jącą 60%). W przypadku fi ltrów 
tkaninowych warstwa ciała stałe-
go (pył z sorbentem) osadzonego 
na tkaninie fi ltracyjnej pracuje bar-
dzo skutecznie, co pozwala, przy 
dobrym nawilżeniu na osiągnięcie 
skuteczności przekraczającej 99% 
. Sucha metoda wapniowa swo-
je optimum ma w temperaturze 
ok. 140-150oC, zaś sucha meto-
da z wodorowęglanem sodowym 
najlepsze efekty daje w tempera-
turze bliskiej 200oC. Skuteczność 
suchej metody wodorowęglanowej 
jest o ok. 10% wyższa od suchej 
metody wapniowej w tych samych 
warunkach. W niektórych instala-
cjach stosowana jest metoda pół-
sucha wapniowa, polegająca na 
wprowadzeniu do urządzenia przy-
pominającego suszarkę rozpyło-
wą zawiesiny wodorotlenku wapnia 
i uzyskaniu po procesie mieszan-
ki suchego siarczynu i siarczanu 
wapniowego, który musi być usu-
nięty np. na fi ltrze tkaninowym. 
Metoda półsucha zapewnia po-
dobną skuteczność usuwania ga-
zów kwaśnych, jak metoda, mokra 
będąc przy tym tańszą. Najtań-
szą metodą jest jednak metoda 
sucha z nawilżaniem połączona 
z odpylaniem na fi ltrze tkanino-
wym, zapewniająca również re-
dukcję emisji gazów kwaśnych 
do poziomu poniżej standardów 
emisyjnych. W ostatnich latach 
obserwuje się odchodzenie od 
systemów mokrych, ze względu 
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na konieczność ponoszenia do-
datkowych kosztów na oczysz-
czanie ścieków, względnie ich 
odparowanie do strumienia spalin 
(możliwe dzięki ich niewielkiemu 
strumieniowi) przed urządzeniem 
odpylającym. Coraz więcej nowych 
instalacji spalarni odpadów komu-
nalnych, budowanych w ostatnich 
latach, wyposażonych jest w su-
chy system usuwania gazów kwa-
śnych.

  Dozowanie koksu aktywnego (wę-
gla aktywnego) w celu elimina-
cji (adsorpcji) polichlorowanych 
dioksyn i furanów, a następnie od-
pylanie gazów spalinowych na fi l-
trach tkaninowych - tzw. metoda 
strumieniowo-pyłowa. Połączenie 
metody strumieniowo-pyłowej z cy-
klonem, elektrofi ltrem lub odpyla-
czem mokrym jest niekorzystne, 
gdyż czas kontaktu zanieczysz-
czeń z węglem jest zbyt krótki 
i stąd udaje się osiągnąć skutecz-
ność jedynie ok. 60% . Podobnie 
jak dla suchej metody usuwania 
gazów kwaśnych jedynie dobre 
efekty daje zastosowanie fi ltrów 
tkaninowych bądź ceramicznych. 
Innym wariantem są adsorbery ze 
stałym złożem węgla aktywnego 
usytuowane jako ostatni element 
systemu oczyszczania spalin przed 
wprowadzeniem ich do komina. To 
drugie rozwiązanie wymaga dbało-
ści o bezpieczeństwo pracy, gdyż 
ze względu na wysokie tempera-
tury spalin (ok. 140oC) oraz eg-
zotermiczność procesu adsorpcji 
na węglu zdarza się, że wewnątrz 
adsorbera temperatura znacznie 
wzrasta, co może doprowadzić 
do samozapłonu węgla. Adsorp-
cja pozwala na ograniczenie emisji 
również i innych związków orga-
nicznych oraz niektórych metali 
ciężkich (np. rtęci i kadmu), które 
adsorbują się na powierzchni wę-
gla (koksu) aktywnego. W niektó-
rych rozwiązaniach technicznych 
spalarni zużyty węgiel aktywny 
jest wprowadzany razem z odpa-

dami do komory spalania i w ten 
sposób nie stanowi on zagrożenia 
dla środowiska (ustala się równo-
waga pomiędzy np. rtęcią zwią-
zaną w żużlu a rtęcią w gazach 
odlotowych, stąd wprowadzenie 
zwiększonej ilości rtęci do procesu 
spalania - zaadsorbowanej na sor-
bencie węglowym - nie powoduje 
istotnego wzrostu jej emisji, choć 
w szczególnych przypadkach mo-
że dojść do kumulacji rtęci w ukła-
dzie). W warunkach krajowych 
tego rodzaju sposób unieszkodli-
wiania zużytego węgla aktywnego 
może wymagać oddzielnego po-
zwolenia, mimo, że jak wskazują 
doświadczenia eksploatacyjne, nie 
wiąże się on ze wzrostem stężeń 
zanieczyszczeń. W metodzie stru-
mieniowo-pyłowej zużyty pył węgla 
aktywnego odpylany jest w ukła-
dzie fi ltrów tkaninowych wspólnie 
z produktami półsuchego lub su-
chego oczyszczania gazów spali-
nowych. Stanowi on wtórny odpad, 
który składowany jest na składowi-
skach odpadów niebezpiecznych 
lub coraz częściej poddawany 
zestalaniu. Ostatnio w wielu spa-
larniach, szczególnie odpadów 
medycznych lub przemysłowych, 
powszechne zastosowanie znala-
zła mieszanina suchego, dobrze 
rozdrobnionego tlenku wapnia 
oraz pylistego węgla aktywnego 
(w ilości ok. 5 - 10%) powszech-
nie znana pod handlową nazwą 
np. SORBALIT®, SORBACAL® 
lub SPONGIACAL®, której wtrysk 
do strumienia spalin połączony 
z odpylaniem na fi ltrach tkanino-
wych pozwala bardzo skutecznie 
(powyżej 99%) usuwać zarówno 
gazy kwaśne jak i metale ciężkie, 
a także dioksyny i inne mikrozanie-
czyszczenia organiczne ze spalin. 

  System redukcji tlenków azotu 
(DeNO

x) dotychczas instalowa-
ny opcjonalnie, lecz dziś już coraz 
częściej, ze względu na koniecz-
ność spełnienia wymogów określo-
nych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów emisyjnych z instala-
cji. Aktualnie, we współczesnych 
spalarniach posiadających nowo-
czesne instalacje oczyszczania ga-
zów spalinowych, system redukcji 
tlenków azotu jest powszechnie in-
stalowany. Proces redukcji tlenków 
azotu może być realizowany dwie-
ma podstawowymi technikami:
- SNCR - selektywna redukcja nie-

katalityczna polegająca na wpro-
wadzeniu do komory spalania 
(pierwszego ciagu kotła, za do-
prowadzeniem powietrza wtór-
nego) gazowego amoniaku, wo-
dy amoniakalnej bądź wodnego 
roztworu mocznika, które to sub-
stancje w temperaturze ok. 850 
- 1050oC redukują tlenki azotu 
do wolnego azotu. Istotną spra-
wą jest tutaj odpowiedni zakres 
temperatury. Selektywna nieka-
talityczna redukcja tlenków azotu 
przebiega z najlepszą wydajno-
ścią w temperaturze ok. 900 - 
950oC. Zarówno wzrost tempera-
tury powyżej 1050oC, jak i spadek 
poniżej 850oC powodują spadek 
efektywności redukcji, który mak-
symalnie wynosi ok. 50 - 70% .

- SCR - selektywna redukcja ka-
talityczna polegająca na tym, że 
gazy spalinowe w temperaturze 
ok. 200 - 350oC i wymieszaniu 
z roztworem amoniaku (moczni-
ka) kierowane są na monolitycz-
ne złoże katalityczne (katalizator 
wolframowo-wanadowo lub man-
ganowo-wanadowy na nośniku 
z dwutlenku tytanu), gdzie nastę-
puje redukcja tlenków azotu do 
wolnego azotu. Proces ten prze-
biega bardzo dobrze z wydajno-
ścią powyżej 90%, często 95 - 
99%.

Zarówno selektywna niekatalitycz-
na redukcja tlenków azotu (SNCR) jak 
i selektywna katalityczna redukcja tlen-
ków azotu (SCR) prowadzone są przy 
udziale roztworu amoniaku lub moczni-
ka. Dodatkowym efektem zastosowania 
systemu katalitycznej lub niekatalityczej 
redukcji tlenków azotu jest również sku-
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teczna redukcja emisji polichlorowa-
nych dioksyn i furanów - przebiegająca 
dla układów katalitycznych z wydaj-
nością ok. 90 - 99% (katalityczny roz-
kład - odchlorowanie i utlenienie diok-
syn), zaś dla układów niekatalitycznych 
z wydajnością ok. 60 - 70% (wiązanie 
chloru w strefi e spalania i poza strefą 
spalania, podczas chłodzenia spalin, 
a przede wszystkim inhibicyjne działa-
nie azotu w odniesieniu do syntezy de 
novo dioksyn i furanów).

Systemy oczyszczania gazów od-
lotowych w spalarniach odpadów na 
przestrzeni lat ulegały licznym modyfi -
kacjom. W miarę rozwoju nauki doko-
nywał się równocześnie istotny postęp 
techniczny. W latach sześćdziesiątych 
i wcześniej budowano spalarnie odpa-
dów praktycznie bez jakichkolwiek sys-
temów oczyszczania spalin. W latach 
siedemdziesiątych pojawiły się systemy 
odpylania, w latach osiemdziesiątych 
systemy usuwania gazów kwaśnych. 
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych do-
minowało przekonanie, że nowoczesna 
spalarnia odpadów musi posiadać na-

stępujące elementy w systemie oczysz-
czania spalin - elektrofi ltr do usunięcia 
pyłów, mokry (najlepiej dwustopniowy) 
układ absorpcyjny do usunięcia gazów 
kwaśnych, adsorber węglowy w ce-
lu usunięcia dioksyn i lotnych metali 

ciężkich (np. rtęci) oraz układ DeNOx. 
Koszt takiego systemu stanowił ponad 
50% kosztów budowy spalarni i ważył 
w sposób istotny na kosztach eksplo-
atacyjnych. Po roku dwutysięcznym, 
w wyniku prowadzonych badań zmie-
niono system oczyszczania spalin na 
prostszy, lecz równie wydajny. Składa 
się on z reguły z układu DeNOx metodą 
SNCR, absorbera półsuchego (lub su-
chego), wtrysku węgla aktywnego i od-
pylania na fi ltrach tkaninowych. Koszt 
takiego systemu nie przekracza dziś 
30% kosztów budowy spalarni. War-
tym podkreślenia jest fakt, że współ-
czesne suche systemy oczyszczania 
spalin z nawilżaniem są równie skutecz-
ne, co droższe systemy mokre. Tech-
nologie oczyszczania gazów odloto-
wych ze spalarni odpadów osiągnęły 
dziś taki stopień rozwoju, że nie stanowi 
żadnego problemu osiągnięcie stężeń 
zanieczyszczeń w spalinach na pozio-
mie 10-20% wartości dopuszczalnych 
określonych w dyrektywie 2000/76/WE 
i rozporządzeniu w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji.

W zakresie usuwania dioksyn fura-
nów pojawiły się również nowe techno-
logie - jest to zastosowanie do odpyla-
nia membran fi ltracyjnych nasyconych 
solami wolframu i wanadu (metoda fi l-
tracyjno-katalityczna REMEDIA®), na 

których równocześnie zachodzi kata-
lityczny rozkład dioksyn oraz zastoso-
wanie wypełnień i elementów konstruk-
cyjnych ze specjalnie preparowanego 
polipropylenu (z dodatkiem węgla ak-
tywnego), w którym zachodzi trwała 
absorpcja cząsteczek dioksyn (dodat-
kowe wiązanie wewnątrz elementów 
z polipropylenu poprzez adsorpcje na 
cząstkach węgla aktywnego) zwa-
na metodą absorpcyjno-adsorpcyjną 
wykorzystującą tzw. „efekt pamięci” - 
technologia ADIOX®. Obie technologie 
znalazły już zastosowanie w licznych 
spalarniach. Można więc stwierdzić, że 
dziś, na początku drugiej dekady XXI 
wieku problem emisji dioksyn w spalar-
niach odpadów praktycznie nie istnieje. 

  Postępowanie 
z żużlami i popiołami 
oraz produktami 
oczyszczania spalin

Ilość żużli i popiołów po procesie 
termicznego przekształcania odpa-
dów jest ściśle proporcjonalna do ilo-
ści substancji niepalnych zawartych 
w odpadach komunalnych poddawa-
nych spalaniu. Zdecydowana więk-
szość substancji niepalnych, których 
główną część stanowią metale oraz 
zawiązki krzemu, tworzy żużel i popiół 
zwany czasem popiołem dennym. Za-
zwyczaj jest go ok. 25-30% masy od-
padów poddawanych spalaniu. Metale 
w żużlu znajdują się w postaci tlenków, 
soli (głównie siarczanów, czasem chlor-
ków), a także w postaci metalicznej. 
W wyniku sezonowania (kilkutygo-
dniowego składowania na otwartym, 
uszczelnionym placu) większość metali 
przechodzi w formy trudnowymywalne 
i tym samym żużel może być w sposób 
bezpieczny wykorzystany gospodarczo, 
np. w budownictwie drogowym. Taki 
sposób postępowania z żużlem i po-
piołem jest powszechny we wszyst-
kich krajach UE za wyjątkiem Austrii, 
gdzie jest on składowany jako odpad. 
Stężenie metali w żużlu jest stosun-
kowo wysokie i tym samym może być 
on również poddany procesom odzy-
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sku. Przykładowo, stężenie aluminium 
oraz cynku jest często porównywal-
ne ze stężeniem w niektórych rudach 
tych metali. Według najnowszych da-
nych CEWEP (Confederation of Euro-
pean Waste-to-Energy Plant) z żużli 
i popiołów pochodzących z wszyst-
kich spalarni odpadów komunalnych 
w Europie (ponad 400 instalacji o łącz-
nej wydajności blisko 70 mln Mg/rok) 
można odzyskać około 200 000 Mg 
aluminium. W dobie kurczących się 
zasobów (światowe zasoby niektórych 
metali mogą ulec wyczerpaniu w prze-
ciągu 20-50 lat!) należy oczekiwać, że 
w niedalekiej przyszłości żużel i popiół 
po termicznym przekształcaniu będzie 
wykorzystywany do odzysku zawartych 
w nim metali. Już dziś trwają intensyw-
ne prace badawcze nad technologią 
odzysku fosforu z popiołów po spala-
niu osadów ściekowych. 

Drugim wtórnym odpadem po-
wstającym w procesie termicznego 
przekształcania odpadów są produk-
ty oczyszczania spalin. W przypadku 
suchej i półsuchej metody oczyszcza-
nia gazów odlotowych jest to zazwy-
czaj mieszanka pyłów z procesu spa-
lania oraz związków wapnia (siarczanu, 
siarczynu, chlorku i fl uorku oraz węgla-
nu, tlenku i wodorotlenku wapniowe-
go). Do odpadów tych zalicza się rów-
nież popioły lotne wytrącone w kotle 
i układach odzysku ciepła. Mieszanka 
tych odpadów jest trudnorozpuszczal-
na w wodzie, lecz zawiera znaczne 
ilości metali ciężkich (o różnym stop-
niu związania) oraz zaadsorbowanych 
produktów niepełnego spalania (WWA, 
chlorofenoli i chlorobenzenów, a także 
dioksyn i furanów, polichlorowanych bi-
fenyli i polichlorowanych naftalenów). 
Stanowi ona odpad niebezpieczny, któ-
ry w większości krajów UE jest sta-
bilizowany (np. cementowany) w ce-
lu zmniejszenia wymywalności oraz 
składowany na składowiskach odpa-
dów niebezpiecznych. W Niemczech 
składowany jest w wyrobiskach starej 

kopalni soli niedaleko Heilbronn, ra-
zem z odpadami wypalonego paliwa 
jądrowego. Odpadu tego jest zazwy-
czaj ok. 4-5% początkowej masy od-
padów poddawanych spalaniu. Jego 
charakterystyka jest znana, jak również 
opracowane są metody bezpiecznego 
postępowania z nim. 

  Podsumowanie

Spalanie odpadów budzi wiele 
kontrowersji i protestów społecznych. 
Bardzo trudno jest uzyskać społecz-
na akceptacje dla lokalizacji tego ty-
pu instalacji. Większość obaw bierze 
się z nieznajomości zagadnienia oraz 
obaw przed negatywnymi skutkami 
emisji zanieczyszczeń. Wiele obaw, 
wątpliwości i oporów społecznych 
przed budową spalarni odpadów ko-
munalnych bierze się z nieznajomo-
ści stanu współczesnej techniki oraz 
własnych, nienajlepszych doświad-
czeń dotyczących spalania odpadów. 
Każdy z nas w swoim życiu rozpalał 
ognisko i widział jak pali się węgiel lub 
drewno w piecu lub w kominku. Każ-
dy więc wie, że procesowi spalania to-
warzyszy powstawanie dymu i emisja 
zanieczyszczeń, często o przykrym 
zapachu. Każdy więc spodziewa się, 
że podobnie jest w spalarni odpadów. 
Rzeczywistość jest jednak inna i są to 
sprawy całkowicie nieporównywalne.

Wszystko, co nowe i nieznane za-
wsze budziło i budzi obawy o bezpie-
czeństwo, oddziaływanie na zdrowie 
ludzi i środowisko, możliwe awarie. 
Nie inaczej jest w przypadku instala-
cji termicznego przekształcania odpa-
dów zwanych najprościej spalarniami. 
Obawy o prawidłowe funkcjonowanie, 
o oddziaływanie na zdrowie ludzi i śro-
dowisko, obawy o bezpieczeństwo za-
mieszkujących w pobliżu osób towa-
rzyszyły zawsze budowie tego typu 
instalacji. Jest rzeczą oczywistą, że 
każdy z nas chciałby żyć w czystym, 
bezpiecznym środowisku mając pew-

ność, że nic mu nie zagraża. Doświad-
czenia budowy i eksploatacji ponad 
400 spalarni odpadów komunalnych 
w Europie i ponad 900 funkcjonują-
cych na całym świecie wskazują jed-
noznacznie, że zagrożenie takie nie 
występuje i zamieszkiwanie w pobliżu 
spalarni odpadów nie wiąże się z żad-
nym dodatkowym ryzykiem. Najważ-
niejsze dane dotyczące oddziaływania 
spalarni odpadów na środowisko opi-
sano w publikacji w numerze 1 Nowej 
Energii z 2008 roku6).

Szczegółowe badania dotyczące 
rzeczywistego oddziaływania instala-
cji termicznego przekształcania od-
padów na środowisko oraz zamiesz-
kałych w pobliżu ludzi przeprowadzili 
na przełomie lat dziewięćdziesiątych 
i na początku lat dwutysięcznych Por-
tugalczycy. W 1999 roku w Portugali 
uruchomiono dwie duże spalarnie od-
padów komunalnych - jedną w Lizbonie 
(600 000 Mg/rok) i drugą w Porto (400 
000 Mg/rok). Ponieważ na tych tere-
nach (jak i w całej Portugalii) nie było 
wcześniej spalarni odpadów porównali 
oni bardzo szczegółowo stan środowi-
ska oraz stan zdrowia mieszkańców 
na terenie w pobliżu lokalizacji spalarni 
przed ich wybudowaniem oraz przez 
kilka lat po ich wybudowaniu i urucho-
mieniu. Wyniki swoich prac opubliko-
wali w prestiżowych czasopismach 
naukowych w latach 2006-2007. Kon-
kluzja ich badań jest następująca - nie 
zaobserwowano zwiększenia stężenia 
metali ciężkich oraz dioksyn w środowi-
sku i w organizmach zamieszkujących 
w pobliżu ludzi oraz nie stwierdzono 
żadnego wpływu funkcjonowania spa-
larni odpadów na zdrowie okolicznych 
mieszkańców. 

Podobną analizę wykonano w la-
tach 2005-2008 rozpatrując problem 
zmiany systemu gospodarki odpa-
dami w Nowym Yorku. Stwierdzono 
wtedy, że zamieszkiwanie w pobliżu 
istniejących, zarówno czynnych, jak 
i wyłączonych z eksploatacji składo-

6) Wielgosiński G. - Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów. - Nowa Energia, 2008, 1, 24-35;TE
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wisk odpadów stwarza wielokrotnie 
wyższe zagrożenie zdrowotne niż za-
mieszkiwania w pobliżu spalarni odpa-
dów. W bogatej literaturze przedmiotu 
można znaleźć wiele publikacji nauko-
wych w poważnych czasopismach na-
ukowych, jak i raportów dotyczących 
zagrożeń - a właściwie braku zagro-
żeń ze strony spalarni odpadów ko-
munalnych dla środowiska i zdrowia 
okolicznych mieszkańców. Chronolo-
gicznie pierwszy był raport niemiec-
kiego związku lekarzy z 1993 na temat 
skutków zdrowotnych zamieszkiwania 
w pobliżu spalani odpadów. Późniejszy 
raport rządowej agencji zdrowia Wiel-
kiej Brytanii (2000) potwierdził te dane. 

Jak więc widać, na przykładzie se-
tek istniejących i funkcjonujących in-
stalacji termicznego przekształcania 
odpadów, zarówno w Europie jak i na 
świecie, spalanie odpadów jest po-
wszechną praktyką, a instalacje tego 
typu (w szczególności klasyczne spa-
larnie rusztowe stanowiące zdecydo-
waną większość instalacji) są instala-
cjami niezawodnymi, bezpiecznymi, 
nieoddziaływującymi w sposób szko-
dliwy na środowisko. Polska jako czło-
nek Unii Europejskiej musi dostosować 
swoją gospodarkę odpadami do stan-
dardów unijnych, a to oznacza jedno-
znacznie budowę spalarni odpadów. 
Współczesne konstrukcje spalarni od-
padów podlegają takim samym regu-
łom technicznym i prawnym w Polsce, 
jak i w innych krajach Unii, a to ozna-
cza, że budowane w Polsce spalarnie 
będą tak samo bezpieczne jak te, które 
od lat z powodzeniem funkcjonują np. 
w Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii 
czy Holandii. 

Podstawowe kierunki działań 
w gospodarce odpadami komunalny-
mi zostały wytyczone przez kraje Unii 
Europejskiej już w latach dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku i są z powo-
dzeniem od lat wprowadzane w życie. 
Podstawowym, strategicznym celem 
jest zmniejszenie ilości powstających 
odpadów (co jednak jest w praktyce 
mało realne), maksymalne wykorzysta-

nie powstałych odpadów w postaci re-
cyklingu materiałowego, surowcowego 
lub energetycznego, a dopiero na koń-
cu składowanie tego, czego nie udało 
się zagospodarować innymi metodami. 
Jest całkowicie zrozumiałym i jasnym, 
że polski system gospodarki odpada-
mi powinien być zgodny z polityką UE 
w tym zakresie. Widać w tym zakresie 
oznaki poprawy sytuacji, ale w dalszym 
sytuacja w Polsce jest daleko niezado-
walająca i odmienna niż w najbardziej 
uprzemysłowionych krajach UE. 

Czołowe kraje Unii, takie jak Niem-
cy, Holandia, Francja, Austria, Belgia, 
Dania czy Szwecja składują zaledwie 
kilka procent (1 - 5% ) odpadów komu-
nalnych, znaczną część poddają recy-
klingowi (ok. 60% ), niewielką część 
wykorzystują do produkcji kompostu 
(1 - 10% ) i blisko 30 - 40% spalają 
w nowoczesnych, bezpiecznych spa-
larniach odpadów. W Polsce udział re-
cyklingu sięga ok. 13% , komposto-
wania ok. 4% , spalania ok. 0,5% zaś 
reszta (ok. 83% ) jest składowana. To 
musi ulec zmianie.

Podstawową barierą rozwoju tech-
nologii termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych, czyli mó-
wiąc prościej ich spalania jest przede 
wszystkim opór społeczny przed reali-
zacją tego typu inwestycji. Na drugim 
miejscu należy wymienić brak kapitału 
dla sfi nansowania tego typu przedsię-
wzięć. Druga bariera (kapitałowa) jest 
obecnie stosunkowo łatwa do pokona-
nia, gdyż od 1 stycznia 2012 roku od-
pady stają się własnością gmin, które 
od mieszkańców będą pobierać opłaty 
za ich odbiór. Pozwoli to na zaprojek-
towanie odpowiedniego systemu go-
spodarki odpadami, w którym znajdzie 
się również miejsce dla spalarni odpa-
dów. Bariera pierwsza jak na razie wy-
daje się niepokonywalna. Strach przed 
spalarnią jest powszechny i umiejętnie 
podsycany przez niektóre ruchy eko-
logiczne programowo, wbrew logice 
i oczywistym faktom, zwalczające spa-
larnie odpadów. Okazuje się, że łatwiej 
do świadomości publicznej przebija się 

agresywna, często kłamliwa propagan-
da przeciwników spalarni niż rzeczowe 
argumenty specjalistów. 

Niezależnie jednak od oporów spo-
łecznych zmiana systemu gospodar-
ki odpadami w Polsce musi nastąpić. 
Z jednej strony wymaga tego koniecz-
ność dostosowania do standardów Unii 
Europejskiej, z drugiej względy prak-
tyczne - kłopoty z pozyskiwaniem no-
wych terenów pod składowiska odpa-
dów, kurczące się zasoby surowców, 
w tym energetycznych (wykorzystanie 
właściwości palnych odpadów) przy 
jednoczesnym, stale rosnącym zapo-
trzebowaniu na energię. 

Czeka nas więc ogromne wyzwanie 
- konieczność przekonania społeczeń-
stwa do wybranej drogi postępowania, 
szeroka akcja edukacyjna skierowana 
zarówno do dzieci i młodzieży, ale tak-
że do ludzi starszych, często rozcza-
rowanych własną sytuacją ekonomicz-
ną, programowo nie wierzącą w żadne 
zapewnienia tzw. „władzy” i niechęt-
ną jakimkolwiek zmianom. Będzie to 
również walka ze stereotypami typu 
„czarny, trujący dym ze spalarni odpa-
dów”, „uciążliwość zapachowa spalar-
ni” (przez analogię do odoru wydoby-
wającego się z pojemnika na śmieci), 
„częste awarie”, „emisja trujących diok-
syn” (które nie wcale nie są takie tru-
jące i kancerogenne jak powszechnie 
się sądzi) itp. 

Reasumując przedstawione powy-
żej rozważania, należy wyraźnie pod-
kreślić, że spalarnie odpadów pracu-
ją bezpiecznie w Europie od ponad 
stu lat, a ilość aktualnie działających 
instalacji w krajach Unii Europejskiej 
jest bliska 400 (na całym świecie jest 
ich ok. 900). Z roku na rok ilość i ich 
wydajność rośnie, buduje się spalarnie 
coraz większe i nowocześniejsze. Na-
leżą one do najbardziej bezpiecznych 
i niezawodnych, a zarazem nieodzow-
nych elementów systemu gospodarki 
odpadami.  
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Aneta Pacek-Łopalewska
radca prawny

KILKA WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE 
ASPEKTÓW PRAWNYCH  
nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi
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Nowy system gospodarowania od-
padami komunalnymi wprowadzo-

ny do naszego porządku prawnego 
ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu i porządku w gmi-
nach oraz niektórych innych ustaw (da-
lej Nowelizacja) wzbudza w dalszym 

ciągu wiele kontrowersji.  Dyskusje 
licznych zwolenników i równie licznych 
przeciwników, lub może raczej scepty-
ków, toczą się wokół kwestii legalności 
(braku legalności), efektywności (bra-
ku efektywności) i praktyczności (bra-
ku praktyczności) zaproponowanych 
rozwiązań.  Jeszcze za wcześnie, aby 
przesądzać która grupa miała rację.  Ten 
rok natomiast jest na pewno okresem, 
który powinien być wykorzystany do te-
go, aby prawidłowo i rzeczywiście sku-
tecznie wdrożyć nowy system.  Jednym 
z istotnych zagadnień, z którym będzie 
musiała poradzić sobie praktyka jest 
kwestia zapewnienia efektywnego mo-
delu odbioru odpadów. 

Zgodnie z dotychczas obowiązu-
jącymi przepisami ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (dalej Usta-
wa), podmiotem odpowiedzialnym za 

prawidłowe zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych był tzw. właściciel 
nieruchomości, który musiał zatroszczyć 
się o znalezienie podmiotu uprawnione-
go do odbioru odpadów komunalnych 
i dalej, zawrzeć z nim odpowiednią umo-
wę.  Dopiero brak umowy uruchamiał 
po stronie gminy obowiązek zorgani-

zowania odbioru odpadów za opłatę, 
której wysokość była naliczana zgod-
nie z zasadami określonymi w Ustawie.     
Ustawa przewidywała także możliwość 
przejęcia przez gminę obowiązku zago-
spodarowania odpadów, ale tylko na 
podstawie akceptacji mieszkańców wy-
rażonej w przeprowadzonym uprzednio 
referendum gminnym.  Takie rozwiąza-
nie w zasadzie w praktyce nie funkcjo-
nowało. Niewywiązanie się przez wła-
ściciela nieruchomości z obowiązku 
właściwego pozbycia się odpadów ko-
munalnych mogło być karane grzywną.

Jednocześnie dotychczasowy mo-
del zakładał, że na terenie każdej gminy 
prowadzą działalność podmioty upraw-
nione do zbierania odpadów komunal-
nych z danego terytorium, przy czym 
Ustawa, w zasadzie poza obowiązkiem 
uzyskania zezwolenia i zapewnienia od-
powiedniego zaplecza technicznego, 
nie wprowadzała żadnych innych wy-

mogów (ograniczeń), aby dany pod-
miot mógł faktycznie wykonywać usłu-
gę odbioru odpadów od mieszkańców 
czy też podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą na terenie gminy 
(system bezprzetargowy, wielość pod-
miotów świadczących usługę odbioru 
odpadów na tym samym obszarze).  
Jak podają media, w samej Warszawie 
działa obecnie około 120 podmiotów 
z branży świadczącej usługi w zakresie 
odpadów komunalnych.  W umowach 
zawieranych przez właścicieli nierucho-
mości i odbierających odpady komunal-
ne określone były warunki wykonania 
usługi i sankcje za jej nieprawidłowe 
wykonanie.  W przypadku jakichkolwiek 
problemów z odbiorem odpadów, wła-
ściciel miał roszczenie do podmiotu od-
bierającego, wynikające w szczegól-
ności z zawartej przez strony umowy.  
Minusem systemu był fakt, że nie każdy 
z właścicieli przekazywał odpady pod-
miotom uprawnionym, nie tak rzadkie 
były także przypadki braku jakichkol-
wiek umów, gdzie w praktyce odpady 
lądowały w przysłowiowym lesie.   

Nowy model zakłada zwolnienie 
właściciela nieruchomości z obowiąz-
ku zawierania indywidualnych umów 
z odbiorcami odpadów komunalnych 
(umowy będą zawierane pomiędzy gmi-
ną a podmiotem odbierającym odpady, 
wyłonionym w drodze przetargu), ale 
jednocześnie faktycznie pozostawia na-
dal aktualny obowiązek właściciela nie-
ruchomości właściwego ich zagospo-
darowania.  Zgodnie z Nowelizacją, do 
obowiązków właściciela nieruchomości 
należy bowiem nadal w szczególno-
ści: (a) zbieranie powstałych na terenie 
nieruchomości odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami określonymi 
w regulaminie utrzymywania czysto-
ści i porządku obowiązującym na te-
renie danej gminy oraz (b) pozbywanie 
się zebranych na terenie nieruchomo-
ści odpadów komunalnych w sposób 
zgodny z przepisami Ustawy i przepi-
sami odrębnymi.  Nadal także sankcją 
za nie wykonanie powyższych obowiąz-
ków będzie kara grzywny.  Jednocze-
śnie jednak, w związku z tym, że wła-

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

NE_1_2012_5_pop.indd   81NE_1_2012_5_pop.indd   81 2012-02-14   09:11:562012-02-14   09:11:56



82 nr 1(25)/2012

ściciel nieruchomości będzie zwolniony 
z obowiązku zawierania umów na od-
biór odpadów komunalnych z wybra-
nym przez siebie podmiotem, będzie on 
zobowiązany do zapłaty na rzecz gminy 
tzw. opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi za wykonanie takiej 
usługi przez podmiot wybrany w drodze 
przetargu przez gminę.  Konsekwent-
nie, sam odpad będzie przekazywany 
podmiotowi wskazanemu przez gmi-
nę. Nie jest więc do końca uprawniona 
głoszona często teza, o tym, że to da-
na gmina jest „właścicielem” odpadów 
wytworzonych na terenie takiej gminy.  
Można jedynie mówić o tym, że gmi-
na, poprzez prawo władczej ingerencji 
w sposób zagospodarowania odpadu 
komunalnego (wybór podmiotu, które-
mu właściciel nieruchomości jest zo-
bowiązany odpad przekazać), w pew-
nym sensie „przejmuje władztwo” nad 
wytworzonym odpadem komunalnym, 
lub dokładniej, w zamian za określoną 
opłatę „przejmuje obowiązek” właści-
ciela nieruchomości w zakresie prawi-
dłowego zagospodarowania odpadu    

Wprowadzony model ma na celu 
przede wszystkim usprawnienie mo-

delu gospodarowania 
odpadami komunal-
nymi, w tym w szcze-
gólności promowanie 
selektywnego zbiera-
nia, zmniejszenie ilo-
ści odpadów komu-
nalnych kierowanych 
na składowisko, czy 
też całkowite wy-
eliminowanie niele-
galnych składowisk 
odpadów.  Cele są 
pożądane, ale nowy 
model stwarza kilka 
istotnych problemów 
prawnych, z którymi 
będzie musiała pora-
dzić sobie praktyka.  
Warto zwrócić uwagę 
na kilka z nich.

I tak chyba słusz-
nie podnoszone są 
głosy o potencjal-

nym ryzyku braku możliwości wyegze-
kwowania przez właścicieli nierucho-
mości prawidłowego wykonania usługi 
przez podmiot wybrany przez gminę.  
Dotychczas oddający i przekazujący 
odpad byli związani umową, która re-
gulowała wzajemne obowiązki stron, 
sposób ich wykonania i ewentualnie 
- wyegzekwowania.  W nowym sys-
temie takiego powiązania nie będzie.  
W świetle Ustawy, sposób wykonania 
usługi będzie określany przez gminę, 
pośrednio także w regulaminie utrzy-
mania porządku i czystości w gminie 
(zgodnie z Ustawą, regulamin powinien 
określić w szczególności częstotliwość 
i sposób pozbywania się odpadów ko-
munalnych).  Konsekwentnie więc, 
wymuszenie prawidłowego wykonania 
usługi będzie w zasadzie spoczywało 
na gminie.  Jednak z punktu widzenia 
właściciela nieruchomości, który nie ma 
w zasadzie prawnego instrumentu bez-
pośredniej ingerencji w sposób wyko-
nania usługi, a jednocześnie może zo-
stać ukarany za niewłaściwe pozbycie 
się odpadów – takie rozwiązanie sys-
temowe może okazać się mało satys-
fakcjonujące.

Podobnie zresztą, trudny w praktyce 
do wyegzekwowania przez właściciela 
nieruchomości może okazać się prze-
pis, zgodnie z którym, w przypadku, gdy 
gmina nie realizuje obowiązku odbiera-
nia odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, właściciel nierucho-
mości jest zobowiązany do przekazania 
odpadów komunalnych, na koszt gminy, 
podmiotowi odbierającemu odpady ko-
munalne od właścicieli nieruchomości 
wpisanemu do rejestru działalności re-
gulowanej. Z prawnego punktu widze-
nia od razu nasuwa się pytanie: przy 
pomocy jakich instrumentów prawnych 
będzie można wyegzekwować zapis „na 
koszt gminy”?.  Nowelizacja nie przewi-
duje żadnych rozwiązań w tym zakresie.

Dalej, Ustawa przewiduje dwa po-
tencjalne rozwiązania (modele) w zakre-
sie odbioru odpadów komunalnych, róż-
ne w zależności od tego, od kogo takie 
odpady są odbierane, tj. (i) od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszku-
ją mieszkańcy, czy też (ii) od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne (czyli w zasadzie odbiór od-
padów komunalnych od podmiotów 
prowadzących działalność gospodar-
czą). W przypadku pierwszej grupy, 
gminy są zobowiązane, mocą Ustawy, 
do zorganizowania systemu odbierania 
odpadów komunalnych.  W przypadku 
drugim, gmina może taki obowiązek na-
łożyć na siebie sama, w drodze uchwa-
ły rady gminy stanowiącej akt prawa 
miejscowego.  Konsekwentnie, zgodnie 
z Ustawą, mieszkańcy gminy zostają 
objęci systemem opłat za gospodaro-
wanie odpadami obligatoryjnie, a pod-
mioty gospodarcze tylko wtedy, gdy tak 
zdecyduje gmina, na której prowadzona 
jest działalność gospodarcza.  Na dzień 
dzisiejszy trudno ocenić, który model 
będzie mniej kosztowny i tym samym 
bardziej korzystny dla podmiotów.  Co 
jednak w przypadkach osób fi zycznych 
wykonujących działalność gospodar-
czą w miejscu swojego zamieszkania?  
W praktyce może okazać się, że koszt 
zagospodarowania odpadów komunal-
nych, jaki będzie ponosił taki podmiot 
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w związku z prowadzoną działalnością, 
jest dużo niższy od kosztu zagospo-
darowania odpadu komunalnego, jaki 
ponieść musi podmiot, który prowadzi 
działalność gospodarczą na nierucho-
mości, na której nie zamieszkują miesz-
kańcy tylko i wyłącznie dlatego, że ten 
pierwszy wykonuje swoją działalność 
w miejscu swojego zamieszkania.  Po-
wstaje pytanie, czy jest to zamierzony 
zabieg ustawodawcy.  

Warto wreszcie zasygnalizować, że 
zgodnie z Nowelizacją, podmiotami zo-
bowiązanym do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi są tzw. właściciele nieruchomo-
ści.  Zgodnie z Ustawą, przez właści-
ciela nieruchomości rozumie się także 
współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych oraz jednostki organizacyj-
ne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomo-
ścią.  I dalej, zgodnie z Nowelizacją, 
w sprawach dotyczących opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa.  
Zgodnie z tą ostatnią regulacją, co do 
zasady odpowiedzialność za zobowią-
zania podatkowe jest solidarna.  Po-
wstaje więc kolejne pytanie jaki będzie 
faktyczny krąg podmiotów zobowią-
zanych do zapłaty zaległości z tytułu 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w przypadku, gdy dany 
podmiot zamieszkujący (lub przebywa-
jący na) danej nieruchomości nie uiści 
opłaty w wymaganym terminie. 

Jeszcze do końca czerwca 2013 
roku może funkcjonować obok siebie 
system opłat i system odbioru od miesz-
kańców nieruchomości odpadów komu-
nalnych w oparciu o zawarte na pod-
stawie dotychczasowych przepisów 
umowy na odbiór odpadów.  To okres, 
w jakim będą tworzone praktyczne ra-
my funkcjonowania nowego systemu.  
Należy sobie życzyć, aby jego faktycz-
ne wdrożenie było jak najbardziej bez-
problemowe, bo kwestia zagospodaro-
wania odpadów komunalnych dotyczy 
nas wszystkich. 
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Odpady stałe stanowią obecnie największe źródło energii odnawialnej 
w Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania odpadów w instalacjach 

energetycznych realizowane są poprzez ich spalanie (jako paliwa 
podstawowego) lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym. 
W grę wchodzi także przygotowanie paliw specjalnych na bazie odpadów 
(brykiety, pelety, itp.). Problem energetycznego wykorzystania odpadów 
jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski wynikających 
z Traktatu Akcesyjnego, a także ustawy o odpadach, dotyczących redukcji 
składowanych odpadów ulegających biodegradacji. 

WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE 
I KINETYCZNE 
składników morfologicznych odpadów 
decydujących o wyborze technologii termicznej 
utylizacji
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Dotychczas spotykane utrudnienia, 
ograniczenia i zdarzające się awa-

rie instalacji prowadzące do zrzutu za-
nieczyszczonych spalin lub wytworzo-
nych popiołów zawierających znaczne 
ilości niedopału, które tworzą nowy od-
pad, przeznaczony do dalszej utylizacji, 
spowodowały obawy ekologów i prote-
sty ludności przeciwko termicznej utyli-
zacji, która przy zastosowaniu popraw-
nej technologii spalania jest praktycznie 
jedyną technologią „zielonej” utylizacji 
odpadów pozwalającą uzyskać mini-
malną emisję substancji szkodliwych 
do otoczenia i maksymalną sprawność 
termiczną energetycznego recyklingu 
odpadów, które zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami unijnymi i krajowymi 
w 43% są biodegradowalne i stanowią 
biomasę zaliczaną do odnawialnych 
źródeł energii (OZE).

Funkcjonowanie elektrociepłowni 
opalanej biomasą pochodzącą z (OZE) 
oraz formowanymi alternatywnymi pa-
liwami energetycznymi (FAPE) pocho-
dzącymi z odpadów, uwarunkowane 
jest lokalnymi możliwościami i potrze-
bami w zakresie przesyłania i wykorzy-
stania wyprodukowanej energii. Najbar-
dziej sprawny termicznie i elastyczny 
eksploatacyjnie jest hybrydowy układ 
instalacji składającej się z turbozespo-
łu parowego i olejowego ORC pracu-
jącego w skojarzeniu. Pewne niedo-
magania związane z dotychczasowym 
unieszkodliwianiem odpadów, spowo-
dowały w ubiegłych latach zaintereso-
wanie alternatywnymi metodami odga-
zowania i zgazowania odpadów oraz 
ich kombinacjami.

Z technologicznego punktu widze-
nia stosowane dotychczas instalacje 
do termicznej utylizacji odpadów wyko-
rzystujące techniki spalania na ruszcie 
nie dawały praktycznie żadnych moż-
liwości ograniczenia emisji substancji 
szkodliwych do otoczenia metodami 
„pierwotnymi” oraz nie dają możliwości 
spalania odpadów w innej postaci jak 
w postaci ciała stałego o odpowiedniej 

granulacji i wilgotności. Praktycznie nie-
możliwe jest spalanie osadów ścieko-
wych oraz substancji mazistych, pulp 
i ciał stałych o wilgotności wyższej od 
50%. Powyższe utrudnienia i ograni-
czenia oraz zdarzające się zrzuty zanie-
czyszczonych spalin lub popiołów za-
wierających znaczne ilości pierwiastka 
C, które tworzą nowy odpad koniecz-
ny do dalszej utylizacji spowodowały 
powstanie „weta” ludności w stosun-
ku do utylizacji odpadów komunalnych 
poprzez spalanie.

Dotychczas powszechnie stosowa-
ne kotły z rusztem wędrownym, schod-
kowym, wirowym lub wibracyjnym do 
termicznej utylizacji odpadów posia-
dają wiele niedogodności eksploata-
cyjnych pod względem niezawodności 
pracy - dużą awaryjność oraz jakość 
spalania i selektywność spalanych od-
padów. Kotły te charakteryzują się du-
żym niedopałem w postaci karbonizatu 
w żużlu oraz w lotnym koksiku. Ogra-
niczenie emisji substancji szkodliwych 
do atmosfery metodami „pierwotnymi” 
w procesie spalania jest również nie-
możliwe do zrealizowania. Z uwagi na 
wysoką zawartość NOx, SOx i par me-
tali ciężkich w spalinach opuszczają-
cych komorę spalania kotła, koniecz-
nym jest stosowanie drogich metod 
oczyszczania spalin z emitowanych 
szkodliwych substancji, metodami 
„wtórnymi”.1-2)

Występujące niekiedy w różnych 
częściach świata kataklizmy ekologicz-
ne, spowodowały znaczną nieufność 
ludności w stosunku do radykalnych 
metod likwidacji wszelkiego rodzaju 
odpadów, a w szczególności do odpa-
dów organicznych, które zawsze niosą 
za sobą przykry zapach. 

Niektóre pomysły ekologiczne „są 
zupełnie bezużyteczne”. Na rzeko-
mej ochronie robi się potworne pie-
niądze. Rzecz jasna naszym kosztem. 
Za wszystkie chore „ekologiczne” po-
mysły ostateczny rachunek jest wy-
stawiony nam, szarym obywatelom. 

Rozważmy np. farmy wiatrowe. Prąd 
przez nie produkowany jest droższy niż 
z tradycyjnych elektrowni. Przesłanka, 
że energia z wiatraków jest dla nas do-
brodziejstwem ekologicznym i ekono-
micznym nie jest do końca prawdziwa. 
Jak podają niektóre publikacje ukazu-
jące się w „starych” państwach unij-
nych, prawdopodobnie do wytworzenia 
kompletnego wiatraka, jego transpor-
tu, a po wyeksploatowaniu do utylizacji 
potrzeba tyle energii, że bilans zysków 
i strat może okazać się ujemny. Doda-
jąc „zapaskudzony” krajobraz, hałas 
i zakłócone szlaki wędrownego ptac-
twa można mieć bardzo poważne wąt-
pliwości co do „ekologicznego” wytwo-
rzenia energii w farmach wiatrowych. 
Podobnie „ekologiczne” współspalanie 
biomasy drzewnej z węglem w ener-
getycznych kotłach pyłowych nie do-
czekało się jak dotychczas uczciwego 
bilansu zysków i strat dla (naturalnego 
środowiska) ekosystemu.

Dotychczas realizowana termicz-
na utylizacja odpadów komunalnych 
przy wykorzystaniu kotłów energetycz-
nych z różnego rodzaju rusztami jest 
technologią realizującą proces utyliza-
cji w sposób niedoskonały, termicznie 
i ekologicznie. W każdej bowiem sy-
tuacji powstaje stały odpad w postaci 
dennego i lotnego popiołu, który za-
wiera nawet do 20% niedopału w po-
staci karbonizatu zawierającego prawie 
w 100% pierwiastek C. W technologii 
spalania odpadów na ruszcie wytwarza 
się więc odpad, który oprócz niespalo-
nego koksiku zawiera skondensowa-
ne pary metali ciężkich. Stały produkt 
procesu spalania odpadów, jakim jest 
żużel i popiół, musi więc być w dalszym 
ciągu składowany lub być poddany dal-
szemu procesowi utylizacji jako odpad.

Wyniki badań fi zykochemicznych 
i kinetycznych podstawowych struk-
tur morfologicznych odpadów komu-
nalnych, pozwoliły poznać mechanizm 
procesu spalania mieszaniny odpadów 
w warunkach kotłów rusztowych oraz 

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 marca 2002 r. W sprawie wymagów dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 z 2002 r., 
poz. 339 plus zmiana Dz. U. z 2004 r. poz. 2

2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 9 (Dz.U. nr 260 z 2005 r. poz. 2181).
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wyjaśnić proces powstawania niedopału 
w żużlu i popiele oraz podać przyczy-
ny niskiej sprawności termicznej kotłów 
rusztowych - obojętnie przy jakim rodza-
ju rusztu - na poziomie 50-60%.

Wykonane oznaczenia parametrów 
fi zycznych i chemicznych, 17-stu pod-
stawowych struktur morfologicznych 
odpadów oraz produktów termiczne-
go ich rozkładu, pozwoliły opracować 
technologię, w której w ciągły sposób 
z możliwie wysoką sprawnością termo-
dynamiczną, przebiega proces termicz-
nej przemiany substancji odpadów przy 
prawie zerowej emisji substancji szko-
dliwych do otoczenia, znacznie niższej 
od dopuszczalnych norm.

Zamieszczona dokumentacja zdję-
ciowa żużli i popiołów uzyskanych 
w warunkach technologii rusztowej 
i technologii typu „K” oraz uzyskane wy-
niki oznaczeń emisji substancji szkodli-
wych do otoczenia w pełni potwierdza-
ją założenia technologiczne, według 
których proces termicznego rozkładu 
substancji palnych (organicznych i nie-
organicznych) przebiega oddzielnie od 
procesu spalania (w kontrolowanej at-
mosferze) gazów pirolitycznych i kar-
bonizatu.

Technologia typu „K” pozwala 
w sposób całkowity i zupełny termicz-
nie utylizować praktycznie wszystkie 
rodzaje odpadów niezależnie od za-
wartości substancji balastowych (wilgo-
ci i substancji mineralnych) przy ilości 
paliwa wspomagającego limitowanego 
głównie przez zawartość wilgoci. Utyli-
zowane odpady mogą mieć fi zyczną for-
mę rozdrobnionego ciała stałego, mułu 
lub gęstej mazi.

Bardzo istotne znaczenie ekono-
miczne, z punktu widzenia produkcji 
energii w elektrociepłowni opalanej 
FAPE (Formowane Alternatywne Pali-
wa Energetyczne) zaliczanej do OZE 
jest założenie, że udział odpadów ko-
munalnych ulegających biodegrada-
cji wynosi około 43% wszystkich od-
padów. Wynika stąd prosty wniosek, 
że około 40% wyprodukowanej energii 
w EC opalanej FAPE zaliczane będzie 
do energii „zielonej”.

Skład morfologiczny odpadów ko-
munalnych jest w dużej mierze uzależ-
niony od regionu kraju oraz od rodza-
ju aglomeracji. Odpady pochodzące 
z uprzemysłowionej, zurbanizowanej 
części kraju, morfologicznie znacznie 
różnią się od odpadów pochodzących 
z obszarów wiejskich, czy małomia-
steczkowych.

Zaprojektowanie procesu techno-
logicznego termicznej konwersji odpa-
dów wymaga gruntowego poznania ich 
własności fi zykochemicznych i kinetycz-
nych. Informacje dotyczące składu ele-
mentarnego, kaloryczności, zdolności 
do suszenia, odgazowania oraz procesu 
spalania są niezbędne dla zaprojekto-
wania poszczególnych elementów in-
stalacji, w której realizowany jest proces 
optymalnego termicznie i bezpiecznego 
ekologicznie energetycznego recyklin-
gu odpadów.

Analiza dotychczas przeprowadzo-
nych wyników oznaczeń własności fi -
zykochemicznych badanych substan-
cji wykazała znaczne różnice zarówno 
co do zawartości wilgoci (W), popiołu 
(A), jak i wartości opałowej (Qr

i) pró-
bek pochodzących z różnych składni-
ków morfologicznych odpadów. Rozrzut 
określonych parametrów wskazuje na 
konieczność dość ścisłego określenia 
składnika morfologicznego odpadu, któ-
ry będzie poddany procesowi termicz-
nej utylizacji.

Z energetycznego punktu widzenia 
projektowanie instalacji do spalania od-
padów komunalnych musi opierać się 
na bardzo wiarygodnych informacjach 
dotyczących zawartości wilgoci, popio-
łu, kaloryczności, składu elementarne-
go substancji organicznej i nieorganicz-
nej, stopnia konwersji w gaz pirolityczny 
w trakcie odgazowania, własności fi -
zycznych popiołu w wysokich tempera-
turach, właściwości kinetycznych gazów 
pirolitycznych i właściwości fi zykoche-
micznych karbonizatów. 

Parametry te muszą być konieczne 
określone dla wybranych odpadów, dla 
których będzie konstruowana instalacja 
kotłowa. Nie można w żadnym przy-
padku przez „per analogie” przenosić 

oznaczeń i wyników badań dotyczących 
konwencjonalnych paliw stałych na pa-
liwa pochodzące z odpadów. 

Występują jednak pewne utrudnie-
nia technologiczne, które muszą być 
uwzględnione przy projektowaniu in-
stalacji do energetycznego recyklingu 
odpadów. Utrudnienia te wynikają z wła-
sności fi zykochemicznych substancji 
organicznej, a szczególnie z jej części 
mineralnej. Bardzo ważnym problemem 
występującym przy spalaniu odpadów 
w kotłach energetycznych, są pierwiast-
ki grupy metali alkalicznych, takich jak: 
wapń i magnez, grupy azotowców: fos-
for i azot, grupy chlorowców: chlor, gru-
py litowców: sód i potas.

Różnorodność przebiegających zja-
wisk podczas spalania poszczególnych 
struktur morfologicznych oraz ich prze-
sunięcia czasowe powodują nakładanie 
się niekorzystnych zjawisk, które pro-
wadzą do powstania straty niecałko-
witego spalania w żużlu oraz wzrostu 
straty kominowej, spowodowanej nie-
kontrolowanym przepływem „fałszywe-
go” powietrza przez te fragmenty rusztu, 
w których nastąpiło wcześniejsze wy-
palenie najbardziej reakcyjnych odmian 
morfologicznych odpadów.

W wyniku takiej dezorganizacji pro-
cesu spalania na ruszcie, znacznie ro-
śnie strata kominowa, ponieważ rośnie 
ilość podawanego powietrza pod ruszt 
w celu dopalenia niespalonych części 
karbonizatu. 

Część karbonizatu pochodząca 
z frakcji o najmniejszej reakcyjności 
w ogóle nie zdąży się spalić na rusz-
cie, powodując stratę niecałkowitego 
spalania w żużlu. W tym przypadku stra-
ta niecałkowitego spalania pochodzi 
głównie z tych struktur morfologicznych 
odpadów, które charakteryzują się naj-
niższą reakcyjnością i najdłuższym cza-
sem spalania. 

W zależności od składu morfolo-
gicznego, strata ta może być na tyle 
znaczna że obniży sprawność termicz-
ną układu kotłowego o kilka procent. 
Strata ta stwarza kłopot w postaci żuż-
la, który staje się odpadem koniecznym 
do składowania lub do dalszej utylizacji, 
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ponieważ będzie zawierał znacznie po-
wyżej 5% części palnych.

Ważnym parametrem spalonego 
na ruszcie paliwa jest jego granulacja. 
Zbyt duże wymiarowo ziarna (nadziarna) 
mogą nie ulec całkowitemu wypaleniu, 
natomiast zbyt małe (podziarna) ulegają 
przesypowi przez ruszt tworząc niedo-
pał w żużlu, stanowiąc stratę niecałko-
witego spalania w żużlu (S

nż).
Nakładanie się procesów termicz-

nych przebiegających w fazie gazowej 
i w fazie stałej, powoduje powstanie 
niekorzystnych zjawisk, prowadzących 
do powstania z jednej strony strat w po-
staci niecałkowitego spalania fazy sta-
łej - karbonizatu, a z drugiej strony po-
wstania niekorzystnych z ekologicznego 
punktu widzenia, związków gazowych 
w postaci tlenków azotu (NOx), tlenków 
siarki (SOx) oraz chlorowodoru (HCl). 
Zjawisk tych, spalając odpady w kotłach 
rusztowych nie da się uniknąć, ponie-
waż są to charakterystyczne własności 
technologiczne dla tego typu układów 
reakcyjnych. 

Rozwiązaniem problemu jest układ 
ciągłego procesu termicznego, rozdzie-
lonego jednocześnie w czasie i w prze-
strzeni. Układ taki powstaje wówczas, 
gdy proces suszenia i odgazowania po-
wstaje w przestrzeni o atmosferze re-
dukcyjnej, w której temperatura jest niż-
sza od temperatury spiekania popiołu 
(ts). Powstałe w tej części procesu gazy 
pirolityczne odprowadzone są do prze-
strzeni komory spalania przy kontrolo-
wanej atmosferze reakcyjnej w określo-
nym reżimie temperaturowym, tak aby 
ilość powstałych NOx termicznych była 
minimalna. W strefi e suszenia i pirolizy 
powinna być również dokonana reduk-
cja siarki i chloru zawartych w odpadach 
przy pomocy dodatkowo wprowadzo-
nych związków wapnia (CaCO3).

Powstały w trakcie odgazowania 
popiół i karbonizat powinien bezpośred-
nio podany być do tej części komory 
spalania, w której oddzielnie od gazów 
pirolitycznych, w ściśle określonej tem-
peraturze przestrzeni reakcyjnej - po-
niżej temperatury spiekania (ts) popiołu 
- zostanie całkowicie spalony.

Układ technologiczny gdzie proces 
termicznej utylizacji jest ciągły i przebie-
ga przy ściśle określonych parametrach 
termodynamicznych i w określonej at-
mosferze gazowej w poszczególnych 
fazach procesu termicznej przemiany 
daje możliwość całkowitego, zupeł-
nego i w pełni ekologicznego proce-
su spalania.

Układ taki zapewnia osiągnięcie 
maksymalnej sprawności termicznej 
oraz optymalnego bezpieczeństwa eko-
logicznego.

  Własności 
fi zykochemiczne 
wybranych odmian 
morfologicznych 
odpadów

Skład morfologiczny odpadów ko-
munalnych jest w dużej mierze uzależ-
niony od regionu kraju oraz od rodza-
ju aglomeracji. Odpady pochodzące 
z uprzemysłowionej, zurbanizowanej 
części kraju, morfologicznie znacznie 
różnią się od odpadów pochodzących 
z obszarów wiejskich, czy małomia-
steczkowych. Niezależnie od tych czyn-
ników można jednak z całą pewnością 
przyjąć że głównymi składnikami mor-
fologicznymi odpadów niezależnie od 
ich udziału masowego są następujące 
substancje organiczne i nieorganiczne:

1. Odpady ceramiczne,
2. Odpady szklane,
3. Odpady metalowe,
4. Odpady drewna budowlanego,
5. Odpady makulatury papierowej,
6. Odpady makulatury kartonowej,
7. Odpady tworzyw sztucznych,
8. Odpady PCV,
9. Odpady tekstylne,
10. Odpady skórzane,
11. Odpady gumowe,
12. Odpady organiczne pochodzenia 

roślinnego,
13. Odpady organiczne mięsne,
14. Odpady organiczne kostne,
15. Brykiety z drewna mieszanego,
16. Pelety z drewna mieszanego,
17. Osady ściekowe.

Odpady 1÷3 zawierające ceramicz-
ne odpady budowlane, szkło oraz me-
tale żelazne i metale kolorowe są odpa-
dami niepalnymi i powinny być usunięte 
z ogólnej masy odpadów w procesie 
sortowania ręcznego i sortowania me-
chanicznego przed procesem termicz-
nej utylizacji.

Dodatkowym rozwiązaniem proble-
mu powinno być rozdrobnienie odpa-
dów do takich rozmiarów, aby mogło 
nastąpić ich zagęszczenie. Sprasowa-
na postać odpadów jest najbardziej 
ekonomicznym i ekologicznym rozwią-
zaniem logistycznym dostarczania od-
padów ze składowiska do instalacji ter-
micznej utylizacji.

Powstałe w wyniku procesu roz-
drobnienia i prasowania formowane 
alternatywne paliwo energetyczne 
(FAPE) posiada w zależności od ro-
dzaju substancji i stopnia sprasowa-
nia, gęstość nasypową (Dr

n) w grani-
cach 400÷600 kg/m3 oraz wilgotność 
w granicach (Wr) 5-15%, co w przypad-
ku gęstości jest dwukrotnie większe 
w stosunku do odpadów luźno ułożo-
nych, a w przypadku wilgoci jest 3-4 
krotnie mniejsze od wilgoci materiału 
surowego.

W takim przypadku, transport 
FAPE z wysypiska odpadów do insta-
lacji nie stanowi żadnego problemu lo-
gistycznego i ekologicznego. Nie sta-
nowi również żadnego zagrożenia dla 
środowiska naturalnego i nie jest żadną 
uciążliwością dla otoczenia ludzkiego 
wzdłuż trasy dowozu FAPE z wysy-
piska usytuowanego poza siedziba-
mi ludzkimi do instalacji usytuowanej 
w ludzkim środowisku mieszkalnym. 

Przykładowa instalacja, która bę-
dzie utylizować rocznie około 200 000t 
odpadów co odpowiada godzinnemu 
zużyciu około 25t/h, wymaga obsługi 
jedynie przez 3-4 „tiry”, które w ciągu 
1h będą zwiększać ruch samochodowy 
w danym rejonie ulicznym. Przy takiej 
technologii przygotowania odpadów 
do spalania i odpowiedniej technologii 
termicznego ich przekształcania, uciąż-
liwość dla otoczenia spowodowana ich 
transportem jest całkowicie pomijalna.
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Odpadem który może być utylizo-
wany w instalacji są również osady ście-
kowe. Osady ściekowe powinny być 
przed dostarczeniem do instalacji pod-
dane procesowi naturalnego odsącze-
nia na lagunach w oczyszczalni ścieków 
lub powinny być odwodnione mecha-
nicznie w wirówkach lub prasach.

Częściowo pozbawiony wody osad 
ściekowy może być poddany proceso-
wi termicznej utylizacji samodzielnie lub 
może być spalony w dowolnych propor-
cjach masowych łącznie z FAPE pocho-
dzącym z odpadów lub współspalony 
łącznie z biomasą.

Własności fi zykochemiczne pod-
stawowych składników morfologicz-
nych odpadów komunalnych podane 
zostały w tabeli 1. W celach porów-
nawczych podano również własności 
fi zykochemiczne biomasy pochodzą-
cej z drewna oraz osadów ściekowych 
pochodzących z oczyszczalni ścieków 
„GOS” Łódź.

Parametrami substancji palnej któ-
re w decydujący sposób wpływają na 
proces zapłonu jest zawartość wilgoci 
i zawartość popiołu.

Substancja mineralna może bowiem 
wchodzić w chemiczny skład substancji 

organicznej lub może tworzyć odręb-
ne struktury połączone fi zycznie z sub-
stancją organiczną lub może otaczać je. 
Wpływ i oddziaływanie substancji mine-
ralnej objawia się w różny, często nie-
przewidywalny sposób zarówno w fazie 
suszenia, w fazie wyjścia części lotnych, 
jak i w fazie spalania karbonizatu. 

Pomijając różne częste odstępstwa, 
można generalnie stwierdzić, że wzrost 
zawartości wilgoci i substancji mine-
ralnej, zawsze prowadzi do wzrostu 
czasu zapłonu substancji palnej. Roz-
patrując zawartość wilgoci (Wr) i po-
piołu (Ar) w przedstawionych w tabeli 
1 składnikach morfologicznych odpa-
dów, należy zaznaczyć bardzo duży 
rozrzut szczególnie zawartości wilgo-
ci (Wr). W dostarczonej próbce odpa-
dów, zawartość wilgoci poszczególnych 
składników morfologicznych waha się 
od 0,68% do 28,45%. 

Zawartość wilgoci roboczej (Wr) jest 
ściśle uzależniona od strukturalnej bu-
dowy fi zycznej danej substancji. Wilgoć 
robocza (Wr), a szczególnie wilgoć prze-
mijająca (Wp) jest bowiem ściśle związa-
na z wilgotnością analityczną (Wa), któ-
ra jest fi zyczną cechą danej substancji. 
Wilgotność osadów ściekowych w sta-

nie dostarczonym (roboczym), przyto-
czona jako punkt odniesienia jest bar-
dzo wysoko i sięga 78,12%, natomiast 
wilgotność brykietów i peletów pocho-
dzących z drewna, które w stanie luź-
nym posiada wilgotność (Wr) około 
40÷60%, po sprasowaniu posiada wil-
gotność rzędu 9,62÷11,84%. 

Składnikiem paliwa, który decydu-
je o czasie całkowitego wypalania da-
nej substancji jest karbonizat (Kr), który 
pozostaje po odgazowaniu danej sub-
stancji. Ilość karbonizatu pozostałego 
po odgazowaniu oraz jego struktura fi -
zykochemiczna (skład chemiczny i spo-
sób ułożenia siatek krystalicznych wę-
gla) decyduje o szybkości wypalania 
się danego składnika morfologicznego 
odpadów. Czas wypalania poszczegól-
nych struktur morfologicznych wpływa 
bowiem na strukturę złoża wypalonych 
odpadów (o ile są one wypalone w złożu 
np. na ruszcie). Struktura złoża wpływa 
bowiem w zdecydowany sposób na po-
wstałą stratę kominową (Sk) oraz stratę 
niecałkowitego spalania w żużlu (Snż).

Pozostałość karbonizatu (Kr) po 
procesie odgazowania jest więc bardzo 
ważną cechą fi zykochemiczną składni-
ków morfologicznych, które w bardzo 

Tab. 1. Wyniki analizy technicznej i elementarnej głównych składników odpadów komunalnych

Lp. Rodzaj substancji A % Vr % Wr %
Qi KJ/

kg
Ar % Cr % Hr % Or % Nr % Sr %

Clr 
%

Kr % Mr % Vd Kd Cdk

1.
Odpady z drewna budow-

lanego
0,54 65,60 20,00 14460 0,40 40,80 4,80 33,35 0,20 0,10 0,35 14,0 79,6 82,00 17,06 96,48

2.
Odpady papierowe 

(makulatura)
19,27 59,88 23,20 9430 14,0 28,80 4,1 29,1 0,3 0,2 0,10 9,12 62 77,97 2,76 100,00

3. Odpady z kartonów 5,42 65,51 20,12 11190 9,14 34,67 4,1 31,7 0,2 0,1 0,23 5,23 70,74 88,26 6,55 100,00

4.
Odpady z tworzyw 

sztucznych
3,52 69,74 1,34 24960 3,48 60,88 8,74 21,03 1,01 1,28 2,26 25,44 95,18 70,69 25,79 94,68

5. Odpady z PCV 7,51 64,25 0,68 25480 7,26 38,06 5,04 43,90 0,39 0,73 4,66 27,48 91,99 64,83 27,86 78,37

6.
Odpady organiczne pocho-

dzenia roślinnego
7,00 57,39 28,45 11305 5,01 40,60 4,42 21,00 0,30 0,01 0,01 9,15 66,54 80,27 12,79 100,00

7. Odpady organiczne mięsne 7,50 55,61 35,72 18420 4,82 35,72 5,94 17,00 0,72 0,08 0,00 3,85 59,46 86,51 5,99 100,00

8. Odpady organiczne kostne 41,90 30,45 4,84 10760 40,16 31,15 4,35 18,35 0,37 0,28 0,50 24,55 55,00 32,00 26,10 56,42

9. Odpady tekstylne 3,80 69,05 16,28 20860 3,18 52,68 4,95 21,45 0,86 0,42 0,18 11,45 80,54 82,48 13,72 94,65

10. Odpady skórzane 2,95 41,42 23,48 22460 2,26 31,87 4,82 35,92 0,96 0,68 0,01 32,84 74,26 54,15 42,90 86,02

11. Odpady gumowe 13,64 35,07 5,94 24180 12,84 64,15 4,94 11,05 0,18 0,75 0,15 46,15 81,22 37,28 49,08 73,85

12. Brykiety z drewna 0,75 72,00 11,84 16570 0,66 42,64 5,16 38,49 0,27 0,16 0,78 15,30 87,50 81,90 17,35 100,00

13. Pelety z drewna 0,75 73,84 9,62 16810 0,68 43,95 5,89 38,59 0,29 0,17 0,81 15,86 89,70 81,70 17,55 100,00

14. Osady ściekowe 43,05 8,89 78,12 1724 9,42 6,14 1,87 3,59 0,55 0,16 0,15 3,57 12,46 40,63 16,31 94,25
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istotny sposób wpływają na sprawność 
termiczną oraz sprawność ekologiczną 
procesu termicznej utylizacji. Obniże-
nie sprawności termicznej wynika ze 
wzrostu straty kominowej (Sk) i straty 
niecałkowitego spalania (Sn), a pogor-
szenie sprawności ekologicznej wyni-
ka ze wzrostu zawartości koksiku (C) 
w żużlu i popiele.

  Własności kinetyczne 
procesu spalania 
odmian morfologicznych 
odpadów

Badania procesu spalania prób 
wyodrębnionych gatunków morfolo-
gicznych odpadów przeprowadzono 
w temperaturze 1000oC przy przepły-
wie powietrza przez warstwę spalanej 
substancji. Badania przeprowadzono 
dla prób o różnej masie w równoważ-
nych warunkach termodynamicznych.

W trakcie badań określono czas 
odparowania wilgoci i czas nagrzania 
próbki do momentu w którym wydzie-
lają się gazy pirolityczne w ilości nie-
zbędnej do utworzenia mieszanki pal-
nej zdolnej do zapłonu.

Najistotniejszym parametrem spa-
lonej substancji decydującej o jej cza-
sie zapłonu jest zawartość wilgoci. 
Czas zapłonu (z) ustalonej masy prób-
ki, rośnie proporcjonalnie ze wzrostem 
zawartości wilgoci (Wr) w próbie wej-
ściowej. W warunkach kotłów ruszto-
wych, przy stałym przesuwie rusztu, 
zapłon poszczególnych frakcji mor-
fologicznych będzie rozciągnięty na 
znaczną długość rusztu, nawet w sto-
sunku jak 1:20.

Najkrótszy czas wydzielania i spa-
lania gazów pirolitycznych charaktery-
styczny jest dla odpadów pochodzenia 
zwierzęcego. Gazy pirolityczne wydzie-
lają się w sposób wybuchowy, powo-
dujące eksplozję substancji mięsnej. 
W podobny sposób przebiega pro-
ces współspalana i spalania gazów 
pirolitycznych z peletów i brykietów 
pochodzących z tkanki roślinnej. Wy-
dzielające się gazy powodują wzrost 
ciśnienia wewnątrz peletu lub brykietu 

i ich rozpad na drobne elementy, które 
spalają się jako niezależne, niewielkie 
fragmenty.

Proces wydzielania i spalania ga-
zów pirolitycznych odpadów mięsnych 
- poza kostnymi - peletów, brykietów 
pochodzenia roślinnego oraz odpadów 
pochodzenia roślinnego jest 3-4 krotnie 
krótszy od czasu spalania gazów piro-
litycznych pochodzących z odpadów 
gumowych, PCV i odpadów kostnych. 
Niezależnie od gatunku morfologiczne-
go odpadów, proces ich termicznego 
rozkładu jest gwałtowny i ma z reguły 
charakter wybuchowy - poza odpadami 
gumowymi, PCV i osadami ściekowy-
mi - połączony z eksplozyjnym mikro-
spalaniem. W zależności od zawarto-
ści wodoru w substancji organicznej 
w wytworzonym froncie spalania ga-
zów pirolitycznych temperatura osiąga 
poziom 1500-1600oC.

Najkrótszy czas spalania pozo-
stałości po odgazowaniu charaktery-
styczny jest dla peletów i brykietów 
pochodzenia roślinnego, makulatu-
ry, odpadów pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego, odpadów tekstylnych 
i osadów ściekowych. 2-3 krotnie dłuż-
szy czas wypalania karbonizatu, cha-
rakterystyczny jest dla odpadów po-
chodzących z drewna budowlanego 
oraz z tworzyw sztucznych.

Najdłuższy czas wypalania cha-
rakterystyczny jest dla karbonizatów 
pochodzących z odpadów PCV, gu-
my, kości i skóry. Czas ten jest prze-
ciętnie 5-6 krotnie dłuższy od czasów 
wypalania karbonizatów pochodzących 
z odpadów tkanki zwierzęcej i odpa-
dów roślinnych. Długi czas wypalania 
karbonizatów pochodzących z PCV 
i gumy jest spowodowany inhibicyj-
nym oddziaływaniem substancji mine-
ralnych utwardzających lub impregnu-
jących związki organiczne substancji 
wyjściowych odpadów. Wewnętrzne 
struktury chemiczne zawierające pier-
wiastki wchodzące w skład substancji 
mineralnej spowalniają proces wyjścia 
atomów C z łańcuchowych układów 
sieciowych i wejście w reakcje z czą-
steczką O2. Struktury te w znaczący 
sposób powodują wydłużenie czasu 
wypalania substancji karbonizatu po-
zostałego po fazie odgazowania.

Całkowity czas spalania (c) sub-
stancji badanych odpadów w zależ-
ności od ich masy przedstawia rys. 1. 
Najkrótszy całkowity czas wypalania 
substancji odpadów charakterystyczny 
jest dla peletów i brykietów pochodzą-
cych z substancji roślinnych.

Całkowity czas wypalania Formo-
wanych Alternatywnych Paliw Energe-
tycznych (FAPE) pochodzących z or-
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Rys. 1. Całkowity czas spalania w zależności od masy próbki
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ganicznych substancji roślinnych jest 
4-5 krotnie krótszy od czasu spalania 
odpadów pochodzących ze skóry, PCV 
i gumy. Odpady pochodzące z tworzyw 
sztucznych i osady ściekowe spalają 
się około 1,5 raza dłużej od peletów 
i brykietów pochodzenia roślinnego.

Grupa odpadów pochodzących 
z makulatury, drewna budowlanego, 
odpadów tekstylnych, odpadów zwie-
rzęcych spala się 2-krotnie wolniej od 
peletów i brykietów pochodzenia ro-
ślinnego, lecz znacznie krócej od od-
padów pochodzących ze skóry, PCV 
i gumy. Jest to szczególnie widoczne 
w przypadku ustalonego rozdrobnie-
nia odpadów. 

W zakresie określonego rozdrob-
nienia, całkowity lecz inny czas wypa-
lania (c) identycznych masowo, lecz 
niekiedy różniących się geometrycz-
nie, różnych struktur morfologicznych 
odpadów powoduje dezorganizacje 
procesu spalania się warstwy wsadu 
na ruszcie - niezależnie od jego typu. 
Jednorodna początkowa warstwa pali-
wa na ruszcie, posiadająca jednakowy 
opór hydrauliczny dla przepływającego 
przez dane strefy powietrza, staje się 
z powodu różnych szybkości wypala-
nia poszczególnych gatunków morfolo-
gicznych, warstwą „dziurawą” o struk-
turze „sera szwajcarskiego”. 

Wypalone substancje odpadów 
stanowią wolne przestrzenie w war-
stwie paliwa na ruszcie, przez któ-

re przepływa swobodnie powietrze 
przeznaczone do spalania. Następu-
je ucieczka powietrza, które nie bie-
rze bezpośredniego udziału w utlenia-
niu pozostałych części niespalonego 
paliwa. Powietrze to bez specjalnych 
oporów hydraulicznych przepływa 
z nadmierną prędkością, powodując 
dodatkowe obniżenie temperatury nie-
przereagowanych karbonizatów, po-
wodując dalsze obniżenia szybkości 
spalania. Nierównomierna szybkość 
wypalania różnych gatunków morfo-
logicznych powoduje dezorganizacje 
struktury warstwy spalających się od-
padów na ruszcie, co obrazuje rycina 
przedstawiona na rys. 2.

W wyniku takiej dezorganizacji pro-
cesu spalania na ruszcie, znacznie ro-
śnie strata kominowa, ponieważ rośnie 
ilość podawanego powietrza pod ruszt 
w celu dopalenia niespalonych części 
karbonizatu. 

Część karbonizatu pochodząca 
z frakcji o najmniejszej reakcyjności 
w ogóle nie zdąży się spalić na rusz-
cie, powodując stratę niecałkowitego 
spalania w żużlu. W tym przypadku 
strata niecałkowitego spalania pocho-
dzi głównie z tych struktur morfologicz-
nych odpadów, które charakteryzują się 
najniższą reakcyjnością i najdłuższym 
czasem spalania. 

W zależności od składu morfolo-
gicznego strata ta może być na tyle 
znaczna, że obniży sprawność termicz-

ną układu kotłowego o kilka procent. 
Strata ta stwarza kłopot w postaci żuż-
la, który staje się odpadem koniecznym 
do składowania lub do dalszej utyliza-
cji, ponieważ będzie zawierał powyżej 
5% części palnych.

  Temperatury spalania 
gazów pirolitycznych 

Proces wydzielania i spalania ga-
zów pirolitycznych odpadów podawa-
nych do kotłów rusztowych odbywa się 
w przedniej części kotła pod przednim 
sklepieniem, gdzie następuje proces 
suszenia i odgazowania. Przestrzeń na 
ruszcie, w której odbywa się ten proces 
jest uzależniona od rodzaju odmiany 
morfologicznej odpadów, które charak-
teryzują się odmiennymi czasami su-
szenia i spalania wydzielanych gazów 
pirolitycznych. Różnice te dokładnie 
zostały opisane w rozdziale 3.

Przestrzeń na ruszcie, gdzie od-
bywa się proces spalania gazów pi-
rolitycznych pochodzących z różnych 
odmian morfologicznych odpadów, jest 
dość znaczna i dla określonej prędko-
ści przesuwu rusztu może wynieść kil-
ka metrów. Na powyższej przestrzeni 
rusztu, podana mieszanina odpadów 
w czasie około 2 min. będzie gene-
rowała proces spalania gazów piroli-
tycznych. Z przedstawionej na rys. 3 
zależności określającej temperaturę 
spalania gazów pirolitycznych w zależ-
ności od czasu trwania procesu, wy-
nika, że w tym samym czasie i w tym 
samym miejscu na ruszcie będą się 
spalać gazy pirolityczne pochodzące 
z różnych odmian morfologicznych od-
padów posiadających substancję mi-
neralną o odmiennym składzie che-
micznym. 

W najkrótszym czasie w początko-
wej strefi e rusztu będą spalać się ga-
zy pirolityczne pochodzące z tworzyw 
sztucznych i odpadów kostnych. Na-
leży tu jednak zaznaczyć że tempe-
ratura spalania gazów pirolitycznych 
pochodzących z tworzyw sztucznych 
jest o około 200oC wyższa od tempe-
ratury spalania gazów pirolitycznych 

Rys. 2. Dezorganizacja struktury warstwy spalających się odpadów

niespalone 
elementy odpadu

strefa odgazowania i spalania 
gazów pirolitycznych strefa spalania karbonizalustrefa suszenia
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pochodzących z odgazowania ko-
ści. Temperatura spalania gazów pi-
rolitycznych pochodzących z tworzyw 
sztucznych wynosi około 1600oC, a po-
chodzących z odpadów kostnych wy-
nosi około 1400oC. Następna, dalsza, 
prawie wyodrębniona przestrzeń na 
ruszcie jest przyporządkowana strefi e 
spalania gazów pirolitycznych pocho-
dzących z odpadów gumowych, od-
padów PCV, peletów i drewna odpado-
wego. Najniższą temperaturę spalania 
rzędu 1410oC osiągają gazy pocho-
dzące z gumy. Temperatura spalania 
gazów pirolitycznych pochodzących 
z PCV wynosi około 1480oC, a drewna 
około 1550oC.

Trzecia przestrzeń rusztu jest strefą, 
w której spalają się gazy pirolityczne po-
chodzące z odpadów tekstylnych, ma-
kulatury, drewna budowlanego i osadów 
ściekowych. Temperatura spalania ga-
zów pirolitycznych osadów ściekowych 
wynosi około 1390oC, makulatury oko-
ło 1430oC, odpadów roślinnych oko-
ło 1450oC, tekstylnych około 1480oC, 
drewna budowlanego około 1520oC, 
a odpadów mięsnych około 1560oC.

Proces spalania gazów pirolitycz-
nych pochodzących z różnych odmian 
morfologicznych spalających się w da-
nej strefi e rusztu jest jednorodnym pro-
cesem przebiegającym w mieszaninie 
gazów pirolitycznych pochodzących 
z całej grupy odpadów znajdujących 
się w danej przestrzeni rusztu.

Uzyskane wyniki badań pozwalają 
stwierdzić że podczas procesu spala-
nia odpadów komunalnych w kotłach 
rusztowych, na ruszcie występują wy-
raźne trzy strefy spalania gazów pi-
rolitycznych pochodzących z wyod-
rębnionych odmian morfologicznych 
odpadów. Strefy te są wyraźnie zazna-
czone, przesunięte w czasie i w prze-
strzeni. Nie jest to jednak podział 
sztywny, gdyż jest on ściśle uzależ-
niony od zawartości wilgoci (Wr) oraz 
stopnia rozdrobnienia geometrycznego 
i masowego. Przedstawione na rys. 3 
zależności, pokazują jakie mogą wystą-
pić temperatury w danej strefi e rusz-
tu i jakie konsekwencje mogą powo-
dować w pozostałej części substancji 
organicznej i nieorganicznej odpadów. 
Z przedstawionej na rys. 3 zależności 
wyraźnie widać, że równoczesne prze-
miany termiczne substancji dwóch lub 
większej ilości odmian morfologicznych 
odpadów o odmiennych charakterysty-
kach fi zykochemicznych i kinetycznych 
mogą powodować trudne do przewi-
dzenia skutki, przeważnie o charakte-
rze negatywnym.

Negatywnym skutkiem takiego 
procesu spalania odpadów komunal-
nych na ruszcie jest zatapianie sub-
stancji palnej odpadów przez stopioną 
substancję mineralną popiołu. Rys. 1 
i 3 pokazuje, że przemianę termicz-
ną na ruszcie przechodzi jednocze-
śnie odpad gumowy i odpad kostny. 

Temperatura spalania gazów piroli-
tycznych w tej strefi e rusztu wynosi 
odpowiednio około 1430oC i 1590oC 
i jest znacznie większa od temperatury 
mięknienia (tm) i temperatury płynięcia
(tp = 900oC) popiołu pochodzącego 
z odpadów kostnych, co przedstawia 
tabela 2. W tym samym czasie powsta-
je karbonizat po odgazowaniu odpa-
dów gumowych, którego czas wypala-
nia (k) jest znacznie dłuższy od czasu 
spalania gazów pirolitycznych. Jeżeli 
ziarno karbonizatu pochodzące z gumy 
znajdzie się w pobliżu płynnej fazy po-
piołu pochodzącego z kości, wówczas 
zostanie zatopione wewnątrz powłoki 
żużla. Proces spalania zostaje przerwa-
ny i powstaje niedopał w postaci kar-
bonizatu składającego się w znacznej 
mierze z pierwiastka C. 

Zjawisko to obrazują zdjęcia przed-
stawione na rys. 4 i 5. Zdjęcia przed-
stawiają fragment żużla otrzymanego 
ze spalania mieszaniny odpadów ko-
munalnych w kotle rusztowym spalarni 
na „Targówku” w Warszawie. Przedsta-
wiony obraz pokazuje typowy przykład 
historii spalania mieszaniny odpadów 
komunalnych na ruszcie. Analiza koloru 
warstw poszczególnych aglomeratów 
żużlowych pozwala dokładnie prześle-
dzić historię przebiegu procesu spa-
lania. Zatopiony wewnątrz karbonizat 
(rys. 4) na pewno pochodził z odmiany 
morfologicznej, która uległa całkowicie 
procesowi odgazowania, ponieważ po-
włoka stopionego żużlu jest jednolita, 
bez śladów penetracji wydzielających 
się gazów pirolitycznych. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że zatopiony 
karbonizat pochodzi z odpadów gumo-
wych lub z PCV. Kolor i struktura war-
stwy oblepiającej karbonizat wskazuje 
na odpad pochodzący z kości zwierzę-
cych. Dalsze warstwy spieku mogą po-
chodzić już z dowolnej odmiany mor-
fologicznej odpadów. Analiza innych, 
dowolnie wybranych spieków (rys. 5), 
potwierdza w całej rozciągłości przy-
toczoną analizę.
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Rys. 3. Temperatury spalania gazów pirolitycznych badanych prób
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  Charakterystyki fi zyczne 
popiołu pochodzące 
z różnych rodzajów 
morfologicznych 
odpadów

Zachowanie się substancji popiołu 
podczas procesu spalania (jakiegokol-
wiek gatunku paliwa stałego) określają 
charakterystyczne temperatury, jakie 
przechodzi popiół w trakcie procesu 
spalania.

Niezależnie od metody wyznacze-
nia charakterystycznych temperatur, 
oznaczenie sprowadza się do okre-
ślenia:

  temperatury spiekania (ts),
  temperatury mięknienia (tm),
  temperatury topnienia (tt),
  temperatura płynięcia (tp)

Charakterystyczne temperatury po-
piołu badanych struktur morfologicz-
nych odpadów przedstawione zostały 
w tabeli 2.

Charakterystyczne temperatury 
popiołu są ściśle uzależnione od skła-
du chemicznego substancji mineral-
nej spalanych struktur morfologicznych 
odpadów. Temperatury popiołu ulega-
ją szczególnemu obniżeniu wówczas, 
gdy w substancji mineralnej występu-
ją duże ilości Na i K. Ponieważ odpady 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego 
zawierają największą ilość Na i K, 
dlatego charakterystyczne tem-
peratury ich popiołów są niskie. 
Temperatura mięknienia odpa-
dów pochodzenia roślinnego 
wynosi około 710oC, odpadów 
mięsnych - 890oC, a odpadów 
kostnych - 950oC.

Najwyższe temperatury mięknie-
nia charakterystyczne są dla odpadów 
pochodzących z tworzyw sztucznych, 
PCV i gumy. Temperatura mięknie-
nia popiołu pochodzącego z tworzyw 
sztucznych wynosi około 1300oC. Po-
piół pochodzący z drewna, makulatury, 
tekstyliów i skór posiada temperaturę 
mięknienia w przedziale 1000÷1200oC.

Istotne znaczenie mają również 
temperatury topnienia i płynięcia po-

Rys. 4. Niedopał powstały w żużlu

wczas, 
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Rys. 5. Aglomeraty żużla pochodzące ze spalania odpadów komunalnych
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Tab. 2. Fizyczne temperatury popiołu

Lp. Rodzaj substancji
Temperatura 

spalania 
ts oC

Temperatura 
mięknienia 

tm oC

Temperatura 
topliwości 

tt oC

Temperatura 
płynięcia 

tp oC

1.
Pelety, brykiety, kęsy 

z pospółki drzew liścia-
stych i iglastych

1175 1970 1305 1348

2.
Drewno odpadowe 

poużytkowe - meblowe, 
stolarskie

1148 1169 1205 1264

3.
Odpady z drewna budow-

lanego
1145 1188 1224 1296

4. Odpady papierowe 994 1083 1207 1294

5. Odpady kartonowe 1016 1095 1232 1325

6.
Odpady z tworzyw 

sztucznych
1285 1354 1468 1535

7. Odpady z PCV 1296 1368 1474 1512

8.
Odpady organiczne 

pochodzenia roślinnego
708 785 824 917

9.
Odpady organiczne 

mięsne
887 924 995 1064

10.
Odpady organiczne 

kostne
942 985 1073 1168

11. Odpady tekstylne 1085 1169 1254 1315

12. Odpady skórzane 1012 1094 1216 1384

13. Odpady gumowe 1246 1318 1495 1524

14. Osad ściekowy 1195 1268 1384 1492

piołu odpadów roślinnych i zwierzęcych 
których wartości zawierają się w prze-
dziale 900-1150oC. Niskie wartości tych 
temperatur szczególnie w przypadku 
odpadów kostnych powodują istotną 
dezorganizację procesu spalania od-
padów o niskiej reakcyjności. 

Powstaje bowiem sytuacja, gdy 
płynna substancja popiołu pochodzą-
cego ze spalania odpadów kostnych 
zatapia niespalony karbonizat pocho-
dzący np. z odpadów gumowych, czy 
tekstylnych. Oblepione płynnym popio-
łem ziarna karbonizatów są zatopio-
ne wewnątrz powłoki żużlowej. Proces 
spalania zostaje przerwany, a wewnątrz 
powstaje niedopał w postaci niespalo-
nego karbonizatu, co bardzo dokładnie 
obrazują zdjęcia fragmentu żużla po-
branego spod rusztu kotła rusztowego 
spalarni odpadów w Warszawie. 

Przedstawiona na rys. 4 i 5 doku-
mentacja zdjęciowa jest charaktery-
stycznym przypadkiem spalania od-

padów komunalnych, składających się 
z różnych gatunków morfologicznych, 
różniących się zarówno substancją or-
ganiczną, jak i substancją mineralną. 
Różnice pomiędzy poszczególnymi 
strukturami morfologicznymi występu-
ją praktycznie we wszystkich charakte-
rystykach mających wpływ na proces 
spalania. Różnice te, co pokazały za-
mieszczone wyniki badań, są na tyle 
znaczne, że powodują trudne do prze-
widzenia skutki, wzajemnie nakładają-
cych się lub znoszących się efektów 
fi zykochemicznych. 

Różnorodność przebiegających zja-
wisk podczas spalania poszczególnych 
struktur morfologicznych oraz ich prze-
sunięcia czasowe powodują nakładanie 
się niekorzystnych zjawisk, które pro-
wadzą do powstania straty niecałko-
witego spalania w żużlu oraz wzrostu 
straty kominowej spowodowanej nie-
kontrolowanym przepływem „fałszy-
wego” powietrza przez te fragmenty 

rusztu, w których nastąpiło wcześniej-
sze wypalenie najbardziej reakcyjnych 
odmian morfologicznych odpadów.

Proces spalania mieszaniny od-
padów komunalnych w kotłach rusz-
towych jest procesem niecałkowitym 
i zawsze prowadzi do niecałkowitego 
spalania i obecności niespalonych czę-
ści (paliwa) odpadów w żużlu z reguły 
znacznie przekraczających 5% udzia-
łu masowego żużla. Powstaje w ten 
sposób odpad, który musi być skła-
dowany na specjalnych składowiskach 
lub musi być przeznaczony do dalszej 
utylizacji. Wielkość niedopału w dużej 
mierze jest zależna od składu morfolo-
gicznego odpadów i może dochodzić 
nawet do 30%.

  Granulacja paliwa 
pochodzącego 
z biomasy lub odpadów

Ważnym parametrem spalonego 
na ruszcie paliwa jest jego granulacja. 
Zbyt duże wymiarowo ziarna (nadziar-
na) mogą nie ulec całkowitemu wypa-
leniu, natomiast zbyt małe (podziarna) 
ulegają przesypowi przez ruszt tworząc 
niedopał w żużlu, stanowiąc stratę nie-
całkowitego spalania w żużlu (Snż).

Polska Norma PN 82/G-97003 
w przypadku spalania miału węglowe-
go określa wymiary ziaren sortymentu 
M II, gdzie maksymalny wymiar ziarna 
wynosi 31,5 mm, a minimalny jest nieco 
większy od 0 mm. W zależności od typu 
rusztu wymagany jest określony udział 
podziarna (0÷3 mm). W przypadku kla-
sycznych kotłów z rusztem wędrownym 
maksymalny udział podziarna przy spa-
laniu miału węglowego nie powinien 
być większy jak 30÷40%, a w przypad-
ku spalania biomasy nie powinien być 
większy jak 20÷30%. Wzrost udziału 
masowego podziarna powoduje wzrost 
straty niecałkowitego spalania (Sn) spo-
wodowany przesypem surowego pali-
wa lub karbonizatu do leja żużlowego 
lub unoszenia lekkich ziaren koksiku 
łącznie z lotnym popiołem przez spali-
ny. Wzrost udziału ziaren ponadwymia-
rowych powoduje natomiast głównie 
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stratę niecałkowitego spalania w żużlu 
(Snż) spowodowaną nie wypaleniem się 
dużych wymiarowo ziaren na ruszcie.

Niewłaściwy dobór granulacji paliwa 
na ruszcie może spowodować znacz-
ne straty w niespalonym karbonizacie 
w żużlu i w lotnym popiele. Zawartość 
części palnych w żużlu (Snż) wskutek 
niewłaściwie dobranej granulacji pa-
liwa może wynosić nawet 25÷30% 
udziału masowego, a w lotnym popie-
le 15÷20%.

W przypadku spalania w kotłach 
rusztowych biomasy pochodzenia ro-
ślinnego, zwierzęcego i biomasy po-
chodzącej z biodegradowalnych odpa-
dów, uzyskanie granulacji podawanej 
do kotła nadawy w zakresie podobnym 
do paliw węglowych jest praktycznie 
niemożliwe. Wynika to między innymi 
ze struktury fi zycznej poszczególnych 
składników morfologicznych odpadów 
oraz poszczególnych rodzajów bio-
masy. Praktyczne możliwości uzyska-
nia jednorodnej granulacji, obojętnie 
w jakim przedziale wymiarowym, są 
możliwe wyłącznie w odniesieniu do 
jednorodnego rodzaju biomasy. Uzy-
skanie takiej jednorodności w stosun-
ku do biomasy pochodzącej z różno-
rakich odpadów biodegradowalnych 
jest praktycznie niemożliwe. W da-
nym przedziale wymiarowym, udział 
masowy podziarna i nadziarna będzie 
charakterystyczny dla danego rodzaju 
substancji organicznej, lecz nie będzie 
charakterystyczny dla próby „średniej” 
spalonego wsadu.

W przypadku spalania biomasy, 
obojętnie jakiego rodzaju, obok pro-
blemu granulacji pierwotnej, występuje 
dodatkowo problem wtórnego rozpadu 
ziaren biomasowych (fragmentyzacji), 
w trakcie procesu suszenia, a szcze-
gólnie w fazie termicznego rozkładu 
substancji organicznej. W warunkach 
szybkiego nagrzewu, jaki występuje 
w fazie suszenia i termicznego rozkła-
du, gdy ziarna paliwowe poddane są 
procesowi udaru cieplnego od promie-
niowania sklepienia zapłonowego kotła 
oraz od promieniowania płomienia ga-
zów pirolitycznych, ziarna wierzchniej 

warstwy paliwa nagrzewane są z szyb-
kością 102÷103 oC/s. W wyniku udaru 
cieplnego, bardzo szybko w fazę ga-
zową przechodzi znaczna część fazy 
stałej substancji organicznej biomasy. 
Wewnątrz ziarna gwałtownie rośnie ci-
śnienie, które powoduje rozpad ziarna 
na szereg mniejszych fragmentów, któ-
rych ilość i wielkość zależy od rodzaju 
biomasy i szybkości nagrzewu.

Rodzaj rozpadu ziarna biomasy za-
leży również w dużej mierze od faktu, 
czy ziarno jest w postaci naturalnej, czy 
jest uformowane mechanicznie w po-
staci peletu, brykietu czy kęsu. W każ-
dej z wymienionych form, obserwuje 
się inny rodzaj rozpadu.

W przypadku ziarna naturalnie ufor-
mowanego obserwuje się rozpad na 
kilka większych fragmentów i szeregu 
mniejszych, których ilość i wielkość jest 
uzależniona od rodzaju biomasy i pa-
rametrów procesu termicznej obróbki.

Nieco odmienny charakter obser-
wuje się u ziaren uformowanych pod-
czas wcześniejszej obróbki mecha-
nicznej.

W przypadku peletów w niskich 
temperaturach pirolizy obserwuje się 
rozpad ziarna na kilka części poprzecz-
nie do dłuższego boku oraz na kilka 
mniejszych fragmentów pochodzących 
z sąsiedztwa przełomu. W miarę wzro-
stu temperatury i szybkości nagrze-
wu rośnie fragmentaryzacja ziarna pod 
względem ilości powstałych podziaren 
o coraz mniejszej masie.

Nieco odmienny mechanizm rozpa-
du obserwuje się w przypadku brykie-
tów. W wyniku wzrostu ciśnienia gazów 
wewnątrz ziarna następuje jego rozpad 
we wszystkich możliwych kierunkach, 
z odrzuceniem niektórych fragmen-
tów ziarna na dość znaczne odległo-
ści. W przypadku brykietów, w niskich 
temperaturach fragmentaryzacją ziarna 
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Rys. 6. Wpływ temperatury procesu i rodzaju odpadów na udział masowy podziarna 
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przebiega głównie w części zewnętrz-
nej, stopniowo przesuwając się w cza-
sie do wnętrza ziarna. W miarę wzrostu 
temperatury procesu i szybkości na-
grzewu fragmentaryzacja ziarna obej-
muje coraz głębsze rejony ziarna i prze-
biegu z coraz większą intensywnością.

W najwyższych zakresach tempe-
ratur procesu obserwuje się wybucho-
wy charakter rozpadu ziarna brykietu 
na wiele podziaren o zbliżonych roz-
miarach, niewiele różniących się wy-
miarowo od substancji z której uformo-
wane zostało ziarno brykietu.

Badania przeprowadzono dla pró-
bek o masie około 50g. Badane prób-
ki zostały poddane procesowi udaru 
cieplnego w warunkach zbliżonych do 
tych, jakie występują w górnej warstwie 
paliwa pod sklepieniem zapłonowym. 
Po określonym czasie przetrzymywania 
próbki w komorze o określonej tempe-
raturze dokonane zostało zliczanie od-
dzielnych fragmentów (ziaren) powsta-
łych w wyniku rozpadu początkowo 
jednolitej gabarytowo próbki.

Z przeprowadzonych badań wy-
nika odmienny charakter zachowania 
się jednolitych strukturalnie próbek fo-
lii, PCV, gumy, biomasy „agro”, drewna 
i tkanki zwierzęcej oraz uformowanej 
mechanicznie biomasy w postaci pele-
tów i brykietów pochodzących z trocin 
oraz z odpadów rolniczych, takich jak: 
łuski słonecznika, śruty rzepakowej, czy 
odpadów zbożowych.

Z przeprowadzonych badań wynika 
ze rozpad jednolitych ziaren rozpoczy-
na się w sposób zauważalny w tempe-
raturach wyższych od 600oC i w znacz-
nym stopniu jest zależny od rodzaju 
substancji. Ziarna odpadów pocho-
dzących z substancji nieorganicznej, 
takiej jak: folia, PCV i guma rozpado-
wi termicznemu podlegają w niewiel-
kim stopniu. Występuje jedynie spora-
dyczny podział na nadziarno, powyżej 
3 mm, oraz niewielkie ilości podziarna, 
które powstają z odprysków na krawę-
dzi podziału.

Zupełnie inny charakter rozpadu 
obserwuje się w przypadku biomasy 
organicznej. W miarę wzrostu tempe-

ratury i szybkości nagrzewu obserwu-
je się rozpad jednolitego ziarna na du-
żą ilość niewielkich wymiarowo ziaren, 
w tym większym stopniu, im większa 
jest temperatura procesu. W tempe-
raturze powyżej 900oC, obserwuje się 
coraz większy udział podziarna, które-
go ilość jest uzależniona od struktury 
fi zykochemicznej badanej substancji.

Rys. 6 przedstawia udział maso-
wy podziarna, poniżej 3 mm badanych 
struktur biomasy i innych odpadów nie-
organicznych w zależności od tempera-
tury procesu. Udział masowy podziarna 
pochodzącego z dużych struktur maso-
wych folii, PCV i gumy, niezależnie od 
temperatury procesu suszenia i pirolizy 
jest niewielka. Ziarna pochodzące z tych 
substancji ulegają termicznej destrukcji, 
w bardzo niewielkim stopniu i praktycz-
nie występują w pierwotnej formie geo-
metrycznej, a więc w postaci dużych 
ziaren tylko jako nadziarno.

Duże (pierwotne) ziarna pocho-
dzące z biomasy drzewnej i biomasy 
„agro” ulegają procesowi termicznej 
destrukcji o coraz mniejszych rozmia-
rach, ze wzrostem temperatury proce-
su. Udział masowy podziaren ze wzro-
stem temperatury jest tym większy im 
dana substancja organiczna zawiera 
więcej części lotnych i fi zyczna struk-
tura wewnętrzna jest bardziej luźno 
upakowana. 

Proces spalania różnych rodzajów 
biomasy przebiega więc różnorodnie 
w zależności od temperatury procesu 
oraz od sposobu fi zycznego uformo-
wania biomasy podawanej do komo-
ry spalania.

Podawana na ruszt mieszanina 
substancji organicznej niezależnie od 
faktu czy jest wstępnie uformowana 
mechanicznie w postaci peletów lub 
brykietów, czy jest w postaci nieufor-
mowanej pospółki, już w trakcie pro-
cesu suszenia może ulec wstępnemu 
rozpadowi na mniejsze fragmenty, które 
w fazie dalszego udarowego nagrzewu 
ulegają dalszemu rozpadowi na mniej-
sze fragmenty, które w przeważającej 
mierze stanowią podziarno o wymia-
rach od 0 do 3 mm. 

Rozpad substancji organicznej na 
małe ziarna jest wynikiem gwałtowne-
go wzrostu ciśnienia wewnątrz dużego 
ziarna w wyniku gwałtownego przejścia 
fazy stałej w fazę gazową. Chaotyczna 
budowa podstawowych struktur siatek 
krystalitów, oraz brak zorganizowanej 
orientacji pakietów siatek sprawia, że 
między poszczególnymi pakietami sia-
tek występują niewielkie siły fi zyczne, 
które nadają trwałość fi zyczną ziarnu. 

Gwałtowny wzrost ciśnienia we-
wnątrz ziarna powoduje rozpad całej 
struktury w czasie dekompresji gazów 
pirolitycznych. Bardziej prosty i szybko 
zachodzący rozpad następuje w przy-
padku fi zycznie uformowanych struktur 
peletów i brykietów. 

W tym przypadku następuje głów-
nie fragmentaryzacja do struktur geo-
metrycznych substancji pierwotnej. 
Bardzo rzadko obserwuje się wtór-
ny rozpad wyjściowych ziaren trocin, 
otrąb, śruty czy zmiotków zbożowych. 
Rozpad tych ziaren nie następuje, po-
nieważ nie występuje wzrost ciśnienia 
wewnątrz takiej wielkości ziaren.

Zachodząca w procesie suszenia 
i odgazowania fragmentaryzacja bio-
masy organicznej i w bardzo niewiel-
kim stopniu substancji nieorganicznej 
jest w dużym stopniu przyczyną wzro-
stu straty przesypu przez ruszt, wzro-
stu oporów przepływu powietrza przez 
warstwę paliwa, oraz wzrostu straty lot-
nego koksiku w lotnym popiele.

W przeciwieństwie do paliw wę-
glowych, w przypadku biomasy nieza-
leżnie od jej rodzaju nie obserwuje się 
w procesie termicznej obróbki zjawisk 
prowadzących do spiekania niespalo-
nej substancji.

W fazie indukcji zapłonu nie obser-
wuje się również zjawisk prowadzących 
do aglomeracji substancji organicznej 
biomasy. Na ruszcie nie obserwuje się 
dużych brył i pryzm, które utrudniają 
szybkie i całkowite wypalenie się pozo-
stałego po odgazowaniu karbonizatu.

Strata niedopału występuje jedynie 
w przypadku oblewania odgazowanych 
ziaren karbonizatu przez roztopiony po-
piół pochodzący z sąsiednich struktur 
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morfologicznych spalanej biomasy lub 
substancji nieorganicznych.

  Przesłanki dla 
opracowania 
ekologicznej 
i wysokosprawnej 
termicznie instalacji dla 
utylizacji odpadów

Przedstawione wyniki badań fi zyko-
chemicznych i kinetycznych wybranych- 
(podstawowych) odmian morfologicz-
nych odpadów w sposób jednoznaczny 
wykazały, że bardzo trudno prowadzić 
jest proces termicznej utylizacji odpa-
dów komunalnych stanowiących (do-
wolną) mieszankę różnych struktur 
morfologicznych, jednocześnie w cza-
sie ciągłego procesu przebiegające-
go w jednej przestrzeni reakcyjnej na 
ruszcie. 

Rozwiązaniem problemu jest układ 
ciągłego procesu termicznego, rozdzie-
lonego jednocześnie w czasie i w prze-
strzeni. Układ taki powstaje wówczas, 
gdy proces suszenia i odgazowania 
przebiega, w przestrzeni o atmosferze 
redukcyjnej w której temperatura jest 
niższa od temperatury spiekania popiołu 
(ts). Powstałe w tej części procesu gazy 
pirolityczne odprowadzone są do prze-
strzeni komory spalania przy kontrolo-
wanej atmosferze reakcyjnej w określo-
nym reżimie temperaturowym, tak, aby 
ilość powstałych NOx termicznych była 
minimalna. W strefi e suszenia i pirolizy 
powinna być również dokonana reduk-
cja siarki i chloru zawartych w odpadach 
przy pomocy dodatkowo wprowadzo-
nych związków wapnia (CaCO3).

Powstały w trakcie odgazowania 
popiół i karbonizat powinien bezpośred-
nio podany być do tej części komory 
spalania, w której oddzielnie od gazów 

pirolitycznych, w ściśle określonej tem-
peraturze przestrzeni reakcyjnej - poni-
żej temperatury spiekania (ts) popiołu - 
zostanie całkowicie spalony.

Układ technologiczny, gdzie proces 
termicznej utylizacji jest ciągły i przebie-
ga przy ściśle określonych parametrach 
termodynamicznych i w określonej at-
mosferze gazowej w poszczególnych 
fazach procesu termicznej przemiany 
daje możliwość całkowitego, zupełnego 
i w pełni ekologicznego procesu spa-
lania. Układ taki zapewnia osiągnięcie 
maksymalnej sprawności termicznej 
oraz optymalnego bezpieczeństwa eko-
logicznego.

Tak zaprojektowany układ termicz-
nej utylizacji odpadów komunalnych 
zrealizowany jest w układzie technolo-
gicznym typu „K”. Schemat technolo-
giczny typu „K” przedstawiony jest na 
rys. 7. Układ chroniony jest patentami 
i zgłoszeniami patentowymi.3-6)

3) Karcz H., Butmankiewicz T.: Sposób i urządzenia do termicznej utylizacji odpadów organicznych. Patent do zgłoszenia P362586 z dnia 02.10.2003.

4) Karcz H., Butmankiewicz T., Sikorski W.: Sposób i instalacja spalania odpadów zwierzęcych. Patent do zgłoszenia P360207 z dnia 19.05.2003.

5) Karcz H., Butmankiewicz T., Janowski M.: Sposób i instalacja termicznego spalania odpadów organicznych i nieorganicznych. Patent do zgłoszenia P383877 z dnia 26.11.2007.

6) Karcz H., Butmankiewicz T.: Instalacja i sposób odwadniania i suszenia odpadów ściekowych. Patent do zgłoszenia P370751 z dnia 18.10.2004.

Rys. 7. Schemat instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych metodą  „K”
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Wnioski
1. Odmiany morfologiczne odpadów 

komunalnych znacznie różnią się 
między sobą, zarówno własnościa-
mi fi zykochemicznymi, jak i kine-
tycznymi.

2. Różnice we własnościach kinetycz-
nych poszczególnych odmian mor-
fologicznych odpadów uniemożli-
wiają ich spalanie, jako mieszaniny 
paliwowej w kotłach rusztowych.

3. Skład chemiczny substancji mine-
ralnej różnych odmian morfologicz-
nych jest na tyle odmienny, że utrud-
nia spalanie mieszaniny odpadów 
w kotle rusztowym z uwagi  na tem-
peratury spiekania popiołów przy-
należnych do różnych odmian mor-
fologicznych.

4. Spalanie odpadów komunalnych 
w kotle rusztowym powoduje znaczy 
wzrost straty kominowej (Sk) i stra-
ty niecałkowitego spalania w żuż-
lu (Snz), powodujących obniżenie 
sprawności termicznej kotła nawet 
o kilka procent.

5. Znaczna zawartość części palnych 
w żużlu spowodowana jest zatopie-
niem koksiku w płynnym żużlu. Po-
woduje to powstanie żużlu o zawar-
tości części palnych powyżej 5%, 
który staje się odpadem przezna-
czonym do składowania lub do dal-
szej utylizacji.

6. Proces termicznej utylizacji odpa-
dów komunalnych, aby był wyso-
kosprawny termicznie i bezpieczny 
ekologicznie, musi przebiegać w wa-
runkach rozdziału w czasie i prze-
strzeni procesów termicznego roz-
kładu odpadów oraz spalania gazów 
pirolitycznych i karbonizatu. 

Instalacja składa się z układu przy-
gotowania i podawania odpadów wraz 
z układem podawania katalizatora wap-
niowego. Proces suszenia i odgazo-
wania inicjowany i podtrzymywany jest 
przez płomień paliwa wspomagającego, 
którego ilość jest ściśle uzależniona od 
zawartości wil-
goci w podawa-
nych odpadach, 
oraz zależy od 
ciepła rozkładu 
utylizowanej sub-
stancji. Wydziela-
ny w trakcie od-
gazowania chlor 
i tlenki siarki neu-
tralizowane są 
w tej fazie pro-
cesu przez gazo-
we tlenki wapnia 
powstałe w wy-
niku termicznego 
rozkładu CaCO3. 
Tempe ra tu r a 
w obrotowej ko-
morze suszenia 
i pirolizy jest ści-
śle kontrolowa-
na i jest zawsze 
mniejsza od tem-
peratury spieka-
nia. W komorze obrotowej następuje 
rozkład substancji odpadów na fazę 
gazów pirolitycznych i stałą fazę kar-
bonizatu.

Gazy pirolityczne odprowadzane 
są do komory fl uidalnej z którą bezpo-
średnio łączy się komora fl uidalna. Gazy 
pirolityczne spalają się w górnej części 
komory fl uidalnej w obecności powie-
trza doprowadzonego w kilku strefach 
tak, aby temperatura płomienia nie była 
wyższa od 1250÷1300oC.

Karbonizat i popiół odprowadzane 
są do złoża fl uidalnego, które zamyka 
komorę fl uidalną od spodu. Karbonizat, 
popiół i materiał inertny stanowi sub-
stancję złoża fl uidalnego. Karbonizat 
w złożu spala się w określonej atmos-
ferze tlenowej przy określonej tempe-
raturze kontrolowanej przez skład gazu 

fl uidyzacyjnego i koncentrację karboni-
zatu w złożu. Warunki termiczne są za-
wsze takie, aby temperatura złoża nie 
przekroczyła temperatury mięknienia 
popiołu (tm). Gazy spalinowe na wylocie 
z komory fl uidalnej i komory separacji są 
częściowo oczyszczone z lotnego po-

piołu, a całkowity 
proces dopalania 
ewentualnie nie-
spalonych gazów 
palnych i lotnego 
koksiku przebie-
ga w strefie po-
płomiennej, pło-
mienia olejowego 
lub gazowego 
palnika umiesz-
czonego w ko-
morze dopalania.

Popiół denny 
odprowadzany 
z leja zsypowego 
komory fluidal-
nej ma strukturę 
luźno ułożonych 
ziarenek sub-
stancji mineral-
nej składającej 
się w przeważają-
cej mierze z pier-
wiastka Ca i Mg. 

Popiół nie zawiera aglomeratów żuż-
lowych co przedstawia dokumentacja 
zdjęciowa przedstawiona na rys. 8.

W górnej części komory dopala-
nia w strefi e temperatur 950-1000oC 
wdmuchiwany jest w postaci fazy stałej 
mocznik, który daje możliwość zmniej-
szenia zawartości NO

x w spalinach na 
wyjściu z instalacji kotłowej poniżej 
100 mg/um3.

Osiągnięte efekty termicznej utyli-
zacji odpadów metodami „pierwotnymi” 
podczas procesu spalania w instalacji 
kotłowej praktycznie w całym zakresie 
spełniają normy emisji w fazie gazo-
wej i stałej określone przez odpowied-
nie dyrektywy unijne i rozporządzenia 
krajowe. 

Rys. 8. Popiół pochodzący z odpadów 
spalanych w temperaturach niższych od 
temperatury spiekania (ts)
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INNOWACYJNA GOSPODARKA 
ZARZĄDZANIA ODPADAMI 
Polska coraz żarliwiej zmaga się z zalewającą ją falą śmieci. 
Ilość składowanych odpadów w porównaniu do innych krajów 
Unii Europejskiej jest nieproporcjonalnie wysoka. 

West Real Estate sp. z o.o. (WRE) implementuje rozwiązanie skutecznego i ekologicznego systemu zarządzania 
odpadami. Idąc za przykładem zachodnich sąsiadów, fi rma wprowadza na polski rynek najnowsze rozwiąza-

nia technologiczne w zakresie zastosowania opatentowanych systemów oczyszczania, gwarantujących maksymal-
ne wykorzystanie surowców wtórnych. WRE wchodzi w skład grupy kapitałowej West Real Estate S.A., notowanej 
na rynku akcji NewConnect.

Tylko w województwie dolnoślą-
skim w roku 2010 wyproduko-

wane zostało 457,2 tys. Mg masy 
biodegradowalnej, z czego tylko 22 tys. 
Mg poddano utylizacji. W Polsce rocz-
ną „fabrykację” odpadów ofi cjalnie za-
rejestrowanych szacuje się na około
13 mln ton. W jak bardzo fatalnym sta-

nie znajduje się rodzima gospodarka 
odpadami, zobrazować może procent 
ich przetworzenia. Dane historyczne 
pokazują, że 98% odpadów komunal-
nych jest składowana w niewybredny 
sposób - na wysypiskach. W dużej mie-
rze nie są one właściwie kontrolowa-
ne i stanowią zagrożenie ekologiczne. 

Przez pierwsze 4-5 lat w składowisku 
odpadów zachodzi ich tlenowy rozkład. 
Powoduje to powstawanie w depono-
wanym złożu substancji gazowych, 
głównie CO2. W późniejszym okresie 
zaczyna wydzielać się metan, amoniak 
i siarkowodór, o których szkodliwości 
z pewnością nie trzeba przekonywać – 
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mówi dr inż. Henryk Karcz, ekspert ds. 
substancji palnych oraz Prezes WRE. 
Substancje te wydobywają się ze skła-
dowisk jeszcze przez kolejnych 15 do 
20 lat. Jedynym racjonalnym wyjściem 
z tej sytuacji wydaje się więc być prze-
twarzanie opadów komunalnych, do-
daje Karcz. 

  Inwestycja 
w środowisko

Przyglądając się możliwościom ja-
kie oferuje fi rma West Real Estate, za-
stanowić się można, ile niewykorzy-
stanych „dóbr cywilizacji” spoczywa 
na wysypiskach, przyprawiając ekolo-
gów i lokalną społeczność o ból gło-
wy. Dzięki inwestycji, której podjęła się 
dolnośląska spółka, niebawem będzie-
my mogli obserwować efekty, mają-
ce zbawienny wpływ na środowisko. 
Wkrótce na terenie województwa dol-
nośląskiego powstanie zakład termicz-
nego przekształcania odpadów. Jest 
to jedna z najbardziej nowoczesnych 
pod względem rozwiązań technolo-
gicznych inwestycji w Europie i nie-
wątpliwie jedyna tego typu w Polsce. 
Firma WRE zaproponowała nie tylko 
efektywne (zakład jest w stanie prze-
tworzyć sam 180 Mg masy odpadów 
komunalnych w ciągu doby), ale tak-
że proekologiczne rozwiązania tech-
nologiczne, dzięki którym powstawać 
będzie czysta energia. Strategia fi rmy 
wpisuje się całkowicie w cele Krajo-
wego Planu Gospodarki Odpadami 
oraz plany województwa dolnośląskie-
go o zmniejszeniu składowania odpa-
dów na najbliższe lata.

  TAK ekologicznej 
energii

Spółka WRE S.A. zadbała o wy-
bitnie proekologiczny charakter inwe-
stycji. Inżynierowie przewidują prawie 
100% skuteczność termiczną procesu. 
Oznacza to, że spośród początkowej 
masy odpadów, na składowisko trafi  
jedynie niepalna substancja mineral-
na (popiół bez zawartości części pal-

nych), co przekłada się bezpośrednio 
na znaczny spadek produkcji gazów 
cieplarnianych w pobliskim otoczeniu. 
Bez wątpienia można zatem uznać, że 
budowa zakładu jest przedsięwzięciem 
korzystnym dla środowiska oraz naj-
bardziej zaawansowaną technologią 
przekształcania odpadów na świecie, 
komentuje Prezes WRE.

  Kompleksowość 
realizacji - Innowacja 
technologiczna

Całość procesu i jego realizacja zo-
stała dopracowana w najmniejszych 
szczegółach. Projekt zakłada odzysk 
zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz osadów ściekowych - składa się 
z dwóch połączonych technologicznie 
procesów, ale odrębnych technicznie 
węzłów. Pierwszy z nich będzie odpo-
wiadał za przyjęcie, sortowanie i maga-
zynowanie segregowanych odpadów, 
drugi zaś służyć ma termicznemu prze-
kształcaniu uporządkowanej już frak-
cji. Co więcej, dojdzie tam również do 
produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
w turbogeneratorze parowym.

Proces technologiczny oparty jest 
o zjawisko szybkiej pirolizy i rozdzielne-
go spalania produktów rozkładu. Wy-
korzystano w nim komorę obrotową 
do suszenia i pirolizy oraz zespół kotła 
fl uidalnego, którego konstrukcja skła-
da się z kilku komór: fl uidalnej, sepa-
racji, dopalania oraz ciągu konwekcyj-
nego. Dzięki podziałowi powietrza na 
powietrze pierwotne, wtórne i trzecie 
oraz jego dowolne dozowanie, kon-
struuje się proces spalania w całej 
objętości komory fl uidalnej. Zastoso-
wany zabieg umożliwia ograniczenie 
temperatury w jądrze płomienia spa-
lających się gazów pirolitycznych do 
poziomu 1200÷1300°C. Dzięki regu-
lowanej temperaturze spalania karbo-
nizatu przy kontrolowanej tempera-
turze i nadmiarze powietrza w złożu 
fl uidalnym w zakresie temperatur do 
750÷900°C możliwa jest prawie cał-
kowita neutralizacja siarki, chloru oraz 
niektórych metali ciężkich w obecności 

CaCO3 do związków obojętnych che-
micznie, usuwanych z popiołem, któ-
ry jest pełnowartościowym surowcem 
budowlanym. Proces skutkuje ogra-
niczeniem koncentracji tlenków (czą-
stek N2, O2) w strefi e spalania i pozwoli 
na utrzymanie procesu tworzenia się 
termicznych NOx na niskim poziomie. 
To ważne, gdyż wdychanie tlenków 
azotu nawet przez krótki czas jest bar-
dzo szkodliwe. Dodatkową innowa-
cją w tym procesie jest wykorzystanie 
w spalaniu zanieczyszczonego powie-
trza pobieranego z odciągów wentyla-
cyjnych układu rozładunku i sortowania 
odpadów komunalnych oraz magazy-
nowania wysortowanej frakcji przezna-
czonej do spalenia. Zapobiega to po 
pierwsze przykrym zapachom, ale tak-
że umożliwia niemal całkowite oczysz-
czenie powietrza z wszelkich gazów, 
które mogą gromadzić się już na eta-
pie sortowania odpadów, komentuje dr 
inż. Henryk Karcz. W procesie oczysz-
czania gazów powstających podczas 
spalania wprowadzonych będzie sze-
reg procedur, które w efekcie pozwolą 
na oczyszczenie emitowanego do at-
mosfery gazu z nadmiernej ilości tlen-
ków siarki, tlenków azotu, WWA, Corg, 
oraz metali ciężkich. Instalacja będzie 
spełniała wymagania dotyczące naj-
lepszych dostępnych technik (BAT) 
zawartych w dokumencie referencyj-
nym Europejskiego Biura IPPC (EIP-
PCB) z siedzibą w Sewilli – Reference 
Document on the Best AvailableTech-
niques for Waste Incineration.

Nie ulega wątpliwości, że Polska 
znajduje się w niechlubnym peletonie 
państw UE, które poszczycić się mogą 
dużą ilością składowisk śmieci. West 
Real Estate znalazło lek na tę bolączkę 
cywilizacyjną – proponuje innowacyjne 
rozwiązania w zakresie ekologicznego 
gospodarowania odpadami. Ekologia 
i efektywność energetyczna są tu klu-
czowymi elementami. Korzyści wyni-
kające z planowanej inwestycji mówią 
same za siebie. Pozbywając się nad-
miernych ilości odpadów komunalnych, 
zyskamy energię do życia w czystym 
środowisku. 
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ZAGADNIENIA ZWIĄZANE 
Z TERMICZNYM PRZETWARZANIEM 

odpadów i stabilnością fi nansową

Polska jest krajem, który stoi na krawędzi poważnego kryzysu 
środowiskowego. Nie jest to nieznane ani niespodziewane zjawisko. 

Przez całe lata nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej były dokładnie 
informowane o nowych regulacjach, ale czas płynie szybciej niż nam się 
wydaje i termin ostateczny zbliża się już wielkimi krokami. W lipcu 2013 
roku kary unĳ ne zaczną mieć zastosowanie wobec Polski.

David Palmer Boyd
prezes zarządu,

Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o. 
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Przedłużenia terminów były już udzie-
lane, ale droga do wdrożenia roz-

wiązania jest jeszcze daleka. Nawet 
gdyby wszystkie proponowane projek-
ty były już dziś zatwierdzone i sfi nan-
sowane, wybudowanie ich przed termi-
nem ostatecznym nie byłoby w żaden 
sposób możliwe. Większość projektów 
zakłada rok 2016 jako najwcześniejszy 
termin zakończenia prac, jeżeli wszyst-
ko poszłoby jak w zegarku.

Ze względu na fakt, że ponad 90% 
odpadów komunalnych unieszkodli-
wianych jest na wysypiskach, a w naj-
lepszym przypadku kompostowanych 
i składowanych na wysypiskach, przed 
Polską stoi poważne wyzwanie. 

W niniejszym artykule chciałbym 
podjąć kilka wyzwań, które stają się 
dla nas coraz wyraźniejsze w miarę jak 
zbliżamy się do ostatecznego terminu, 
próbując rozwiązać ten problem zanim 
przerodzi się w kryzys, zarówno śro-
dowiskowy jak i ekonomiczny. Nie od-
powiem na wszystkie te pytania, gdyż 
niektóre z nich muszą być przedysku-
towane w ramach publicznej debaty, 
ponieważ działamy tak, aby nasi oby-
watele mieli coraz większą świadomość 
problemów i ich wpływu na ich codzien-
ne życie.

  „Termiczne” 
przetwarzanie odpadów 
nie oznacza wyłącznie 
„spalania” 

Spalanie to tylko jedna z form prze-
twarzania termicznego. Są jeszcze dwie 
inne: piroliza i zgazowanie. Wszystkie 
metody termiczne mają swoje wady 
i zalety, które powinny zostać zrozumia-
ne przez rząd i społeczeństwo. Jeżeli 
dostrzegamy tylko jedną technologię, 
wówczas tracimy szanse na faktycz-
ne rozwiązanie lokalnych problemów, 
wymuszając rozwiązania typu „jeden 
rozmiar dla wszystkich”. Na przykład 
jeżeli spalanie jest jedynym akcepto-
wanym rozwiązaniem, wówczas ogrom-
ne obiekty spalarni budowane są w lo-
kalizacjach, gdzie wytworzona energia 
cieplna nie może zostać wykorzystana, 

gdyż nie znajduje się w pobliżu miasta 
lub miejskich zakładów ciepłowniczych.

  Zielone certyfi katy 
i uznanie przez Rząd 

Wszystkie metody przetwarzania 
termicznego powinny uzyskać wyraź-
ne miejsce w polskim prawie i regula-
cjach rządowych dotyczących zielo-
nego certyfi katu, tak jak ma to miejsce 
w innych państwach unijnych. Niedo-
konanie tego obróci się przeciwko nam 
i będzie stanowiło ograniczenie fi nan-
sowej zdolności projektów.

  Rozwiązania termiczne 
trzeba oceniać 
całościowo.

Powinniśmy oceniać więcej czynni-
ków niż tylko wskaźnik ilości odpadów, 
które można przetworzyć w danej loka-
lizacji. Gdyby tylko to brane było pod 
uwagę – wówczas im większy, tym lep-
szy - bez względu na to, na ile efektyw-
ny czy nieefefektywny jest dany proces.

Powinniśmy rozważyć zagadnienia 
takie jak: a) odległość, którą przebywają 
odpady w celu przetworzenia wraz z ca-
łym ich wpływem środowiskowym, eko-
nomicznym i transportowym, b) energia 
potrzebna do funkcjonowania obiektu, 
c) rzeczywista produkcja NETTO ener-
gii elektrycznej, d) czy dany projekt jest 
faktycznie zakładem w systemie sko-
jarzonego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej (CHP), e) ile odpadów po-
zostaje po obróbce, które trzeba skła-
dować na wysypisku, f) czas potrzebny 
na wybudowanie i skomercjalizowanie 
funkcjonowania obiektu, oraz g) rzeczy-
wiste koszty dla polskiego podatnika?

Jest wiele innych pytań, ale te wy-
mienione wyżej trzeba przeanalizować, 
a nie jedynie przejść nad nimi w poszu-
kiwaniu jak najszybszej odpowiedzi. Bu-
dujemy rozwiązania na 20 lat, a nawet 
dłużej, a nie tylko na jutro.

W związku z tym, że nasza fi rma 
uczestniczyła w publicznej debacie na 
temat termicznego przetwarzania od-
padów i w rozwoju projektów w Polsce, 

stało się dla nas oczywiste, że niektórzy 
ludzie i społeczności mają bardzo wąski 
punkt widzenia na gospodarkę odpada-
mi. Wszyscy powinni zauważyć, że jest 
wiele technologii, które mogą pomóc 
w znalezieniu skutecznego rozwiązania 
dla naszego kraju.

Trzeba także zrozumieć, że są pew-
ne rozwiązania, które mogłyby gene-
rować przychody dla społeczności lo-
kalnych, zamiast stawać się kolejnym 
obciążeniem fi nansowym, który udźwi-
gnąć musi podatnik.

Istnieją rozwiązania dla małych 
i średnich miast, które mogą wyglądać 
zupełnie inaczej od rozwiązań dla du-
żych aglomeracji. Tego rodzaju lokalne 
rozwiązania powinny być docenione 
i promowane przez rząd centralny, po-
nieważ mogą zmniejszyć ciężar, który 
narasta w trakcie poszukiwania osta-
tecznych „mega rozwiązań” w obliczu 
nadchodzącego kryzysu.

Kiedy odpowiemy już na powyższe 
pytania i zaproponujemy najlepsze tech-
nologiczne, środowiskowe i ekonomicz-
ne rozwiązanie dla społeczności ma-
łych i dużych, wówczas będziemy mogli 
uznać, że rozwiązaliśmy polski dylemat 
odpadów. 

Zabierzmy się razem do pracy za-
nim będzie za późno!

Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o. 

Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 

www.ester-eko.com
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W JAKIEJ FORMULE 
PROWADZIĆ ITPOK

czyli wybór optymalnej formy 
organizacyjno-prawnej przedsięwzięcia

Jednym z głównych celów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1) („Nowelizacja”) było 

stworzenie warunków do budowy nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. Służyć temu miało m.in. wprowadzenie w Nowelizacji kategorii regionalnych 
instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych („Instalacja Regionalna”) 
posiadających wyłączność na przetwarzanie trzech frakcji odpadów komunalnych na terenie 
regionów gospodarki odpadami komunalnymi („Region”). Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach2) („UCPG”) nakłada obecnie na gminy obowiązek zapewnienia 
budowy, utrzymania i eksploatacji Instalacji Regionalnych („Zadanie”) oraz osiągnięcia 
celów ilościowych, w szczególności w zakresie redukcji ilości odpadów biodegradowalnych 
kierowanych do składowania. 

Katarzyna Kuźma, Partner i parolina Szymczak, associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki,
 Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

1) Dz. U. nr 152, poz. 897

2) tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku, nr 236, poz. 2008, ze zm.

3) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.
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Celem ustawodawcy było uregulo-
wanie w UCPG w sposób szcze-

gólny – w stosunku do ustawy o go-
spodarce komunalnej3) – form realizacji 
Zadania oraz innych obowiązków w za-
kresie gospodarki odpadami. UCPG 
w art. 3a ust. 1 wskazuje trzy formy re-
alizacji przez gminy zapewnienia budo-
wy, utrzymania i eksploatacji Instalacji 
Regionalnych. W każdym przypadku 
Zadanie ma być realizowane przez 
gminę lub związek międzygminny we 
współpracy z partnerem prywatnym. 
UCPG wyklucza z zasady możliwość 
samodzielnej realizacji Zadania przez 
gminy. Jednocześnie UCPG nie wyłą-
cza możliwości samodzielnej budowy 

instalacji przez przedsiębiorców, bez 
jakiegokolwiek udziału gminy. 

Wskazanie jednego uniwersalnego 
i optymalnego modelu organizacyjno-
prawnego dla realizacji Zadania nie jest 
możliwe. Każdy z przypadków wymaga 
odrębnej analizy i rozwiązania dopaso-
wanego do konkretnych warunków lo-
kalnych. Wobec powyższego, artykuł 
koncentruje się na wybranych okolicz-
nościach, które determinują wybór for-
my realizacji Zadania zarówno z punktu 
widzenia gmin, jak i przedsiębiorców za-
interesowanych budową i eksploatacją 
ITPOK, a w szczególności na ryzykach 
związanych z budową prywatnego IT-
POK przez przedsiębiorcę.

W pierwszej kolejności należy zwró-
cić uwagę, iż wybór modelu realizacji 
Zadania jest ściśle powiązany z meto-
dą przetwarzania odpadów, którą ma 
zapewniać Instalacja Regionalna. Wy-
bór konkretnej metody przetwarzania 
oraz technologii, którą będzie stoso-
wać instalacja ma bezpośredni wpływ 
na koszt budowy, jak również na kosz-
ty i przychody z eksploatacji Instalacji 
Regionalnej.

  Dlaczego ITPOK?

Za zastosowaniem metody termicz-
nego przekształcania odpadów prze-
mawia wiele czynników, w tym uwa-
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runkowań natury prawnej. Termiczne 
przekształcanie odpadów w hierarchii 
postępowania z odpadami przewidzia-
nej przez art. 4 Dyrektywy 2008/98/
WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającej niektóre dy-
rektywy („Dyrektywa Ramowa”) stanowi 
- przy spełnieniu wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej - proces 
odzysku. Dyrektywa Ramowa powin-
na zostać wkrótce implementowana 
do prawa krajowego.

Ponadto, 1 stycznia 2013 r. wejdzie 
w życie załącznik nr 4a Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 
kryteriów oraz procedur dopuszczania 
odpadów do składowania na składowi-
sku odpadów danego typu.4) Wprowa-
dza on restrykcyjne wymagania w zakre-
sie składowania odpadów wykluczając 
de facto możliwość składowania nie-
przetworzonych zmieszanych odpadów 
komunalnych. Jednocześnie Krajowy 
Plan Gospodarki Odpadami wskazuje 
termiczne przekształcanie odpadów ja-
ko rekomendowane dla Regionów liczą-
cych powyżej 300.000 mieszkańców.

Ponadto, rozważając wybór metody 
przetwarzania i konkretne technologie 
należy brać pod uwagę nie tylko kryte-
ria wynikające z zasad gospodarowa-
nia odpadami. Niektóre z metod prze-
twarzania, tj. termiczne przekształcanie 
odpadów, nie tylko zapewniają realiza-
cję obowiązków w zakresie gospodarki 
odpadami, ale również mogą przyczy-
nić się do zaspokojenia innych potrzeb 
lokalnych, jak na przykład zaopatrzenie 
w energię cieplną. 

Biorąc pod uwagę wszystkie po-
wyższe okoliczności jedną z prefero-
wanych metod zagospodarowania od-
padów komunalnych jest ich termiczne 
przekształcanie. Oczywiście budowa in-
stalacji do termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych („ITPOK”) ma 
racjonalne uzasadnienie jedynie w du-
żych Regionach, w których przepro-
wadzone badania morfologii odpadów 
wskazują na ich wysoką kaloryczność 
i nie jest jedyną metodą, która powin-

na być brana pod uwagę przez decy-
dentów. 

Na potrzeby dalszego wywodu 
przyjmujemy, iż pierwszy etap przygo-
towania realizacji Zadania, tj. wybór me-
tody przetwarzania został zakończony 
zarówno po stronie gminy, jak i przed-
siębiorcy i planowana Instalacja Re-
gionalna zapewniać będzie termiczne 
przekształcanie odpadów w jednej z do-
stępnych technologii (spalanie odpadów 
przez ich utlenianie, piroliza, zgazowa-
nie, proces plazmowy). Równocześnie 
zakładamy, iż budowa ITPOK została 
zaplanowana w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami. 

  Prywatny ITPOK

Jak wskazano powyżej, na grun-
cie UCPG możliwym jest rozwiązanie, 
zgodnie z którym przedsiębiorca bu-
duje Instalację Regionalną, a następ-
nie świadczy na rzecz gmin z Regionu 
usługi zagospodarowania odpadów. 
Rozwiązanie to wydaje się – pomijając 
znaczące koszty takiego przedsięwzię-
cia - bardzo atrakcyjne z punktu widze-
nia przedsiębiorców, pozwala bowiem 
na budowę i eksploatację instalacji bez 
konieczności udziału w jednej z kon-
kurencyjnych procedur wskazanych 
w art. 3a UCPG. 

Jednakże samodzielna realizacja 
Instalacji Regionalnej wiąże się z du-
żym ryzykiem, wobec braku gwaran-
cji strumienia odpadów dla instalacji. 
UCPG wprowadza wprawdzie swe-
go rodzaju monopol Instancji Regio-
nalnych na zagospodarowanie m.in. 
zmieszanych odpadów komunalnych, 
jednak nie rozstrzyga problemu kon-
kurencji kilku Instalacji Regionalnych 
w ramach Regionu oraz wydaje się 
wprowadzać odrębną regulację w za-
kresie powierzania zagospodarowania 
odpadów w stosunku do ustawy o go-
spodarce komunalnej i ustawy prawo 
zamówień publicznych5) („PZP”). Wo-
bec powyższego, możliwość zlecenia 
samego zagospodarowania (przetwa-

rzania) odpadów komunalnych należy 
uznać za wątpliwą. W konsekwencji 
zlecenie świadczenia usługi zagospo-
darowania odbywać się będzie na pod-
stawie art. 6d ust. 1 UCPG w ramach 
przetargu na odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów. Do przetargów orga-
nizowanych na podstawie art. 6d ust. 
1 UCPG stosuje się w zakresie nie-
uregulowanym PZP. Oznacza to, że 
usługa zagospodarowania odpadów 
będzie zlecana bądź przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady od właścicieli 
nieruchomości, który jako podwyko-
nawcę wskaże ITPOK, bądź konsor-
cjum, w skład którego wchodzić bę-
dą przedsiębiorcy odbierający odpady 
oraz ITPOK. Nawet gdyby przyjąć, iż 
Instalacja Regionalna będzie jedyną 
w ramach Regionu i będzie wyczerpy-
wać całość zapotrzebowania Regionu 
na usługi zagospodarowania, to gmi-
ny stosując przepisy ustawy PZP zle-
cać będą odbiór i zagospodarowanie, 
co do zasady, najwyżej na okres 4 lat 
w związku z powiązaniem tej usługi 
z usługą odbioru odpadów. 

Ponadto, prywatny przedsiębiorca 
będzie musiał zawsze liczyć się z ry-
zykiem, że inny przedsiębiorca wybu-
duje kolejną Instalację Regionalną lub 
gmina/gminy z terenu Regionu wybu-
duje instalację gminną na podstawie 
art. 3a ust. 1 UCPG, np. w ramach 
partnerstwa-publiczno prywatnego. 
W tym ostatnim przypadku na pod-
stawie umowy PPP zagospodarowanie 
odpadów zostanie powierzone nowej 
związanej z gminą Instalacji Regional-
nej, a prywatny ITPOK zostanie po-
zbawiony całości bądź części strumie-
nia odpadów komunalnych. Ryzyka 
te można określić jako nieistotne przy 
przyjęciu założenia, że wobec istnienia 
Instalacji Regionalnej spełniającej za-
potrzebowanie Regionu nowa Instala-
cja nie powstanie. Jednak założenie ta-
kie jest w naszej ocenie nieuprawnione.

Z punktu widzenia gminy rozwią-
zanie jest także korzystne, gdyż całe 
ryzyko związane z przedsięwzięciem, 
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4) Dz. U. nr 186 poz. 1553 

5) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tekst jedn. Dz. U. 2010 Nr 113, poz.759 ze zm.
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w tym ryzyko fi nansowania i budowy 
oraz ryzyko przychodowe spoczywa na 
przedsiębiorcy prywatnym. Natomiast 
zdecydowaną wadą tego rozwiąza-
nia dla gminy jest brak jakiegokolwiek 
wpływu na poziom cen oferowanej 
przez ITPOK usługi zagospodarowa-
nia odpadów.

Wobec powyższego uznać należy, 
iż samodzielna budowa prywatnych 
Instalacji Regionalnych przez przed-
siębiorców jest możliwa, ale obarczo-
na licznymi ryzykami, które przy ska-
li inwestycji mogą okazać się istotną 
przeszkodą.

  Realizacja Zadania 
przez gminę

Jak wskazano powyżej UCPG 
ogranicza formy realizacji Zadania 
przez gminę. Zgodnie z art. 3a ust. 1 
UCPG gminy mogą w celu realizacji 
Zadania:
a) przeprowadzić przetarg na wybór 

podmiotu, który będzie budował, 
utrzymywał lub eksploatował regio-
nalną instalację do przetwarzania 
odpadów komunalnych, lub

b) dokonać wyboru podmiotu, który 
będzie budował, utrzymywał lub 
eksploatował regionalną instalację 
do przetwarzania odpadów komu-
nalnych, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 
r. o partnerstwie publiczno-prywat-
nym6), lub

c) dokonać wyboru podmiotu, który 
będzie budował, utrzymywał lub 
eksploatował regionalną instalację 
do przetwarzania odpadów komu-
nalnych, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 
r. o koncesji na roboty budowlane 
lub usługi7).
Jedynie w przypadku negatywnego 

wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia gmina może samodzielnie przepro-
wadzić realizację Zadania. 

Wybór jednej z wyżej wymienio-
nych form realizacji Zadania powinien 
zostać dokonany po dokładnej i kom-

pleksowej analizie szeregu czynników. 
Poniżej wskazujemy jedynie niektó-
re z nich.

  Wpływ na poziom długu 
publicznego

Jednym z podstawowych czynni-
ków mających istotny wpływ na decy-
zję o wyborze formy realizacji Zadania 
jest możliwość sfi nansowania budo-
wy ITPOK przez gminę bądź związek 
międzygminny oraz wpływ realizacji in-
westycji na poziom długu publiczne-
go gmin (także jako członków związku 
międzygminnego). Z tej perspektywy 
rozwiązaniem interesującym wydaje się 
model realizacji Zadania na zasadach 
określonych w ustawie o PPP lub kon-
cesji na roboty budowlane lub usługi. 

Kluczowa dla rozwoju rynku PPP 
w Polsce będzie ocena  wpływu zobo-
wiązań z umów PPP  na dług publicz-
ny, w szczególności w świetle istotnej 
zmiany metody obliczania zadłużenia 
jednostek samorządu terytorialnego, 
która zacznie obowiązywać od 2014 r. 

W każdym przypadku konieczna 
będzie szczegółowa analiza korzyści 
i ryzyka związanego z konkretnym mo-
delem realizacji zadania, także z punktu 
widzenia jego wpływu na stan fi nansów 
publicznych gmin.

  Gotowość 
przedsiębiorcy do 
realizacji zadania

Istotny wpływ na wybór modelu 
będą miały oczekiwania podmiotów 
prywatnych, uwarunkowane przede 
wszystkim stopniem gotowości do prze-
jęcia przez nie ryzyka ekonomiczne-
go realizacji Zadania. Gmina powinna 
więc w pierwszej kolejności przepro-
wadzić badanie rynku, które pozwoli na 
stwierdzenie, czy istnieją przedsiębior-
cy prywatni zainteresowani realizacją 
Zadania w formule PPP lub koncesji. 
Poziom przychodów z tytułu eksploata-
cji planowanej infrastruktury może nie 
gwarantować operatorowi ITPOK odpo-

wiedniego zwrotu z inwestycji. W takim 
przypadku gmina powinna realizować 
Zadanie w formule tradycyjnej, tj. udzie-
lić zamówienia publicznego i zaniechać 
kosztownych i czasochłonnych przygo-
towań procedury wyboru partnera pry-
watnego/koncesjonariusza. 

Wydaje się, iż w przypadku ITPOK 
możliwość osiągnięcia dodatkowych 
przychodów związanych z wytwarza-
niem przez ITPOK energii cieplnej oraz 
elektrycznej, jak również ewentualnych 
przychodów związanych z kwalifi kacją 
energii wytwarzanej w ITPOK jako OZE 
zwiększy zainteresowanie przedsiębior-
ców realizacją Zadania w formule PPP/
koncesji. Ten aspekt powinien jednak 
zostać dokładnie zweryfi kowany w kon-
tekście planowanych zmian w prawie 
energetycznym. 

  Przygotowanie gminy 
do przeprowadzenia 
procedury wyboru 
partnera prywatnego

Kolejnym z czynników wpływają-
cych na wybór formy realizacji Zadania 
jest stopień przygotowania gminy do 
wyboru wykonawcy, partnera prywat-
nego bądź koncesjonariusza. Postę-
powania prowadzone w celu wyłonienia 
partnera prywatnego oraz koncesyjne 
są zazwyczaj o wiele bardziej skompli-
kowane i długotrwałe w porównaniu do 
postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego. Wymagają również zatrud-
nienia przez gminę profesjonalnych do-
radców technicznych, fi nansowych oraz 
prawnych, co zwiększa koszty prowa-
dzenia postępowania. 

Czynników wpływających na wy-
bór formy realizacji Zadania jest oczy-
wiście znacznie więcej, w szczególności 
w kontekście możliwości wspólne-
go przeprowadzenia inwestycji przez 
kilka gmin. Wybór optymalnej formy re-
alizacji Zadania jest natomiast jednym 
z kluczowych elementów powodzenia 
inwestycji. Z tego powodu warto nań 
poświęcić wystarczający czas i środ-
ki.  TE
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6) Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675

7) Dz. U. Nr 19, poz. 101, ze zm.Dz. U. nr 152, poz. 897
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Głównym celem Raportu była ana-
liza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi w wymienionych krajach 
UE (w tym dokonaniu punktowej oceny 
poziomu zaawansowania gospodarki 
odpadami). Na bazie przeprowadzo-
nych analiz zidentyfi kowane zostały 
również kluczowe wyzwania stojące 
przed krajami UE-11 w zakresie dosto-
sowania krajowych systemów gospo-
darki odpadami do wymogów unijnych 
oraz przedstawione zostały możliwe 
sposoby rozwiązania kluczowego pro-
blemu z jakim zmagają się wszystkie 

ANALIZA STANU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 

W KRAJACH UE-11  

Kluczowe wyzwania w zakresie 
wypełnienia wymogów unĳ nych 

W niniejszym artykule przedstawione zostały główne wnioski wynikające 
z Raportu pt. „Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami 

komunalnymi w krajach UE-11”, który został przygotowany przez 
Ernst & Young w październiku 2011 roku. Zakresem analiz objętych zostało 
11 państw wchodzących w skład Unii Europejskiej tj.: Bułgaria, Czechy, 
Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz 
Węgry (dalej UE-11).

Ernst & Young

kraje z grupy UE-11, czyli zmiana struk-
tury zagospodarowania odpadów ko-
munalnych. W szczególności przedsta-
wione zostały następujące informacje:

  Poziom przekroczenia celu unij-
nego w zakresie redukcji ilości 
biodegradowalnych odpadów 
komunalnych kierowanych na 
składowiska w 2010 roku w po-
szczególnych krajach UE-11

  Szacunkowa ilość biodegradowal-
nych odpadów komunalnych, które 
kraje UE-11 będą musiały zago-
spodarować w sposób inny niż 

przez składowanie w 2020 roku 
  Możliwe sposoby zmiany struktury 

zagospodarowania odpadów ko-
munalnych w UE-11

  Szacunkowe nakłady inwesty-
cyjne w krajach UE-11 związane 
ze zmianą struktury zagospoda-
rowania odpadów komunalnych 
(w szczególności szacunki na-
kładów na budowę  niezbędnych 
instalacji termicznej utylizacji odpa-
dów komunalnych).

 

NE_1_2012_5_pop.indd   105NE_1_2012_5_pop.indd   105 2012-02-14   09:12:082012-02-14   09:12:08



106 nr 1(25)/2012

  Wyniki badania 
w zakresie oceny 
gospodarki odpadami 
komunalnymi w krajach 
UE-11

Analizy stanu gospodarki odpada-
mi w UE-11 przeprowadzone przez 
Ernst & Young pozwoliły zidentyfi ko-
wać cztery kluczowe wyzwania stojące 
przed omawianymi krajami:

  Wyzwanie 1: pełna implementa-
cja regulacji unijnych do prawodaw-
stwa krajowego.

  Wyzwanie 2: oddzielenie tempa 
wzrostu ilości wytwarzanych od-
padów od tempa rozwoju gospo-
darczego, poprawa szczelności 
systemu zagospodarowania wy-
twarzanych odpadów oraz zmiana 
struktury zagospodarowania odpa-
dów.

  Wyzwanie 3: ograniczenie ilości 
składowanych odpadów biodegra-
dowalnych przy wykorzystaniu po-
tencjału termicznej utylizacji.

  Wyzwanie 4: spełnienie wymagań 
w zakresie odzysku i recyklingu od-
padów opakowaniowych, w szcze-
gólności poprzez usprawnienie 
systemów selektywnej zbiórki.
W oparciu o przeprowadzoną ana-

lizę stanu gospodarki odpadami przy-
gotowany został ranking omawianych 
krajów. Oceny dokonano na podstawie 
dziewięciu kryteriów1) wynikających ze 
zidentyfi kowanych czterech głównych 
wyzwań w zakresie gospodarki odpa-
dami. Kryteria te zostały przedstawione 
kolejnych wyzwaniach.

Wyzwanie 1:
I. Stopień transpozycji przepisów 

UE do prawodawstwa krajowego.
  Wyzwanie 2:

II. Stosunek ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych do PKB 
w 2009 roku.

III. Stopień szczelności systemu: 
różnica pomiędzy ilością odpa-
dów wytworzonych i zagospo-
darowanych.

IV. Zmiana ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych w latach 
2005-2009. 

  Wyzwanie 3:
V. Szacunkowy stopień prze-

kroczenia celu na 2010 rok 
w zakresie redukcji ilości bio-
degradowalnych odpadów ko-
munalnych kierowanych na 
składowiska.

VI. Udział odzysku i recyklingu 
w strukturze zagospodarowania 
odpadów komunalnych.

VII. Udział termicznego przekształ-
cania w strukturze zagospodaro-
wania odpadów komunalnych.

  Wyzwanie 4:
VIII. Osiągnięte poziomy odzysku 

odpadów opakowaniowych.
IX. Osiągnięte poziomy recyklingu 

odpadów opakowaniowych.
Z rankingu wynika, że w każdym 

z omawianych krajów występują zna-
czące problemy związane z gospodar-
ką odpadami komunalnymi. Większość 
krajów otrzymała bowiem około poło-
wę możliwych punktów, a najwyższa 
osiągnięta ocena to zaledwie 17 na 27 
możliwych punktów.2)

1) W każdej z kategorii przyznawano ocenę w skali od 0 (najgorzej) do 3 (najlepiej). Zastosowano względną skalę ocen, tzn. ocenę najwyższą otrzymywał kraj o najlepszym wyniku 
w danej kategorii. Kraj mógł osiągnąć maksymalnie 27 punktów.

2)   Szczegółowe dane w zakresie wartości poszczególnych kryteriów jak również dokładany opis metodologii przeprowadzenia badania  znajdują się w Raporcie „Kluczowe wyzwania 
w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11” zamieszczonym  na stronie  http://www.ey.com/PL/pl/Services/Advisory/Raport_gospodarka-odpadami

Najbardziej zaawansowany sys-
tem gospodarowania odpadami ko-
munalnymi wśród krajów UE-11 
występuje w Czechach (17 na 27 
punktów). Czesi wytwarzają najmniej 
odpadów w odniesieniu do PKB (3,9 
kg/PPS, przy średniej dla UE-11 – 5,8 
kg/PPS), a znaczącą część zebranych 
odpadów poddają termicznemu prze-
kształcaniu (11%). Dodatkowo Czechy 
osiągają najwyższe wskaźniki w zakre-
sie odzysku, w tym recyklingu odpa-
dów opakowaniowych (odpowiednio 
74% i 67%).

Najgorzej z gospodarką odpa-
dami radzi sobie Rumunia (6 na 27 
punktów). Wskaźnik ilości wytwarza-
nych odpadów do PKB jest drugi naj-
wyższy w UE-11 (8,6 kg/PPS, przy 
średniej dla UE-11 – 5,8, kg/PPS). Sys-
tem odbioru odpadów jest najbardziej 
nieszczelny spośród wszystkich krajów 
UE-11 – aż 89kg/mieszkańca wytwa-
rzanych odpadów trafi a do środowiska 
w sposób nieewidencjonowany. Udział 
odzysku i recyklingu w strukturze zago-
spodarowania odpadów wynosi mniej 
niż 1%. Termicznemu przekształcaniu 
odpadów komunalnych w ogóle się nie 
poddaje. Wśród krajów UE-11 Rumu-
nia osiąga najniższe wskaźniki odzysku, 
w tym recyklingu odpadów opakowanio-
wych (odpowiednio 41% i 34%). Pol-
ska z 14 punktami na 27 możliwych 
znalazła się mniej więcej w połowie 
stawki analizowanych krajów. Pod-
sumowanie wyników oceny stanu go-
spodarki odpadami komunalnymi w po-
szczególnych krajach przedstawiono na 
wykresie nr 1. 
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Wyk. 1. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 w 2010 roku 
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Z analiz przeprowadzonych przez Ernst & Young wynika, że najpoważ-
niejszym wyzwaniem stojącym przed krajami UE-11 jest konieczność zmiany 
struktury zagospodarowania odpadów komunalnych. Po pierwsze, w części 
krajów już teraz problemem jest zbyt mała dyspozycyjna pojemność składowisk 
spełniających wymagania techniczne (np. w Polsce szacuje się, że składowiska 
wystarczą jeszcze tylko na 8 lat eksploatacji). Po drugie, zgodnie z unijnymi 
przepisami, wszystkie państwa członkowskie muszą stopniowo zredukować 
ilość biodegradowalnych odpadów kierowanych na składowiska, co oznacza 
ograniczenie deponowanych odpadów organicznych, a także papieru i tektury.

Na podstawie analizy przeprowadzonej na potrzeby Raportu można stwierdzić, 
że dotychczas żadnemu z omawianych państw UE (oprócz Rumunii)3) nie udało 
się osiągnąć wymaganego poziomu redukcji składowanych odpadów biodegra-
dowalnych. W sumie w 2010 roku w całej UE-11 dopuszczalny poziom skła-
dowanych bioodpadów – 14,2 mln Mg – został przekroczony o ok. 3,5 mln 
Mg (czyli o 25%). Wśród poszczególnych krajów UE-11 najmniejsze ilościowo 
przekroczenie celu na 2010 rok wystąpiło w Estonii (0,03 mln Mg), a największe 
w Polsce (1,01 mln Mg).

3) Rumunia osiągnęła wymagany poziom redukcji biodegradowalnych odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach tylko dlatego, że znaczna ilość (ok. 20%) wytworzo-
nych biodegradowalnych odpadów komunalnych w ogóle nie została zebrana.

Przy produkcji odpadów utrzymują-
cej się na stałym poziomie, w 2020 roku 
kraje UE-11 będą musiały zagospoda-
rować inaczej niż przez składowanie ok. 
10,8 mln Mg biodegradowalnych odpa-
dów komunalnych. W celu spełnienia 
wymagań unijnych konieczna jest za-
tem zmiana struktury zagospodaro-
wania odpadów: odejście od syste-
mu, w którym większość zbieranych 
odpadów jest kierowana na składo-
wiska i przyjęcie modelu, w którym 
większość odpadów poddaje się re-
cyklingowi, odzyskowi i termicznemu 
przekształcaniu.

O ile w UE-11 składowanie odpa-
dów jest dominującą (ok. 85%) meto-
dą ich zagospodarowania, o tyle w UE-
27 średnio 38% odpadów kieruje się 

na składowiska, a w Szwecji – zale-
dwie 1%. W krajach UE-27 średnio 
20% odpadów poddaje się termicznej 
utylizacji (w Szwecji – 49%), zaś re-
cyklingowi i innemu odzyskowi odpo-
wiednio: 24% i 18% (w Szwecji – 36% 
i 14%). W celu spełnienia wyma-
gań unijnych – zwłaszcza w zakre-
sie redukcji składowanych bioodpa-
dów – kraje UE-11 powinny dążyć 
przynajmniej do przyjęcia struktu-
ry zagospodarowania zbliżonej do 
obecnej średniej struktury zago-
spodarowania w UE-27. Na wykresie
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odpadów biodegradowalnych miał być zagospodarowany w spalarniach. Do ob-
liczeń przyjęto następujące założenia:

  cały nadmiar bioodpadów w 2020 roku (10,8 mln Mg) będzie przetworzony 
w spalarniach,

  średnia moc przerobowa spalarni wynosi 200 tys. Mg/rok,
  średnie nakłady inwestycyjne na jedną spalarnię wynoszą 180 mln EUR.

Zgodnie z przyjętymi założeniami oszacowano, że w 2020 roku do za-
gospodarowania 10,8 mln Mg odpadów potrzeba ok. 57 spalarni odpadów 
komunalnych. Łączny koszt budowy wszystkich instalacji został oszaco-
wany na poziomie ok. 10 mld EUR. W przypadku uszczelnienia systemów 
odbioru odpadów komunalnych ilość biodegradowalnych odpadów, które bę-
dzie trzeba zagospodarować, a co za tym idzie – liczba niezbędnych instalacji 
dodatkowo wzrośnie.

Szczegółowe dane dotyczące szacunkowej ilości spalarni potrzebnych w każ-
dym z krajów, a także związanych z ich budową kosztów zostały przedstawione 
na wykresie nr 5. 

nr 4 przedstawiono strukturę zagospo-
darowania odpadów w UE-11, w UE-27 
i w Szwecji w 2010 roku.

  Możliwy sposób 
zmiany struktury 
zagospodarowania 
odpadów komunalnych 
w UE-11

Jednym ze sposobów na zmia-
nę struktury zagospodarowania od-
padów komunalnych i ograniczenie 
ilości biodegradowalnych odpadów 
komunalnych kierowanych na skła-
dowiska jest budowa zakładów ter-
micznej utylizacji odpadów. Spalar-
nie odpadów są jedynymi instalacjami, 
które mogą przetworzyć zmieszane od-
pady komunalne, a jak wynika z prze-
prowadzonej analizy, skuteczność se-
lektywnej zbiórki w omawianych krajach 
UE-11, zwłaszcza w gospodarstwach 
domowych jest minimalna. 

Na potwierdzenie tej tezy należy 
przywołać przykład tych krajów „starej 
Unii”, które mają najlepiej rozwinięte 
systemy gospodarowania odpadami, 
i które maksymalnie ograniczyły ilość 
odpadów kierowanych na składowiska 
– Niemiec, Austrii, Holandii i Szwecji. 
W krajach tych spalanie stanowi jedną 
z głównych metod utylizacji odpadów 
komunalnych.

  Szacunkowe nakłady 
inwestycyjne w krajach 
UE-11 na instalacje 
termicznej utylizacji 
odpadów komunalnych

Jak wcześniej wspomniano, w 2020 
roku kraje UE-11 będą musiały zago-
spodarować inaczej niż przez składo-
wanie dodatkowo ok. 10,8 mln Mg od-
padów. Jednym z możliwych sposobów 
zagospodarowania tak znaczącej ilości 
odpadów – oprócz kompostowania i in-
nych metod przetwarzania i odzysku – 
jest ich termiczna utylizacja.

Na potrzeby Raportu oszacowano 
nakłady inwestycyjne, jakie kraje UE-11 
musiałyby ponieść, gdyby cały nadmiar 

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

Wyk. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie na nowe instalacje 

do termicznego zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku 
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Wyk. 4. Struktura zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych w 2010 roku
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