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Rozmowa z Waldemarem Szulcem, wiceprezesem zarządu ds. operacyjnych,
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

prawa

Czekamy na

stabilizację
przepisów

Jaki był 2012 r. dla PGE GiEK 
S.A.?

To był dobry rok dla naszej Gru-
py. Był to przede wszystkim pierw-
szy rok, w którym przez pełne 12 
miesięcy mogliśmy eksploatować 
nowo wybudowany blok o mocy 
858 MW w Elektrowni Bełchatów. 
Blok, dzięki wielu nowatorskim roz-
wiązaniom zastosowanym po raz 
pierwszy w Polsce, pracuje bardzo 
dobrze. Osiąga założone wskaźniki 
emisyjności, sprawności, dyspozy-
cyjności - znacznie powyżej tego, 
co zakładaliśmy w początkowym 
okresie eksploatacji. Większość 
problemów technicznych, które 
mieliśmy w momencie jego prze-
kazania do eksploatacji, została 
już rozwiązana w czym dużą za-
sługę mieli doświadczeni pracowni-
cy Elektrowni Bełchatów. Obecnie 
jednostka ta pracuje z pełną mocą.

Blok 858 MW w Elektrowni 
Bełchatów ma również ogrom-
ne znaczenie dla polskiej elek-
troenergetyki.

Realizowana w Elektrowni Beł-
chatów tak duża inwestycja miała 
istotne znaczenie dla utrzymania 
rozwoju województwa łódzkiego  
i polskiej energetyki. Podczas pro-
jektowania i budowy bloku zostały 
wykorzystane najnowocześniejsze 
i najlepsze, dostępne technologie 

oraz światowe doświadczenia w 
zakresie realizacji i wyposażenia 
dużych bloków energetycznych. 
Współpracowało z nami również 
wiele krajowych firm.

Nowy blok energetyczny spełnia 
wszystkie wymagania wynikające z 

Dyrektywy IED Unii Europejskiej w 
zakresie emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery. Obiekt jest przygotowa-
ny do współpracy z instalacją CCS, 
czyli ma status tzw. Capture Ready. 

Jakie inne sukcesy udało się 
osiągnąć w 2012 r.
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Kolejnym naszym sukcesem 
jest praca nowo wybudowanego 
bloku przeznaczonego do spala-
nia biomasy w Elektrociepłowni 
Szczecin. W momencie jego uru-
chomienia był on największym te-
go typu obiektem w kraju. W tym 
przypadku również,  dz ięk i  do-
świadczeniu obsługi oraz dostaw-
ców podstawowych urządzeń  i 
kotła, udało się sprawnie prze-
prowadzić rozruch bloku i eksplo-
atować go bez większych usterek  
i wyłączeń.

Kocioł typu BFB ze złożem flu-
idalnym o mocy 183 MWt zastą-
pił eksploatowane do tej pory w 
Elektrowni Szczecin kotły węglo-
we. Zaletą tego kotła jest 100% 
spalanie biopaliwa, elastyczność 
w stosowaniu biomasy oraz wy-
soka niezawodność. Wraz z ko-
tłem wybudowano niezbędną do 
jego funkcjonowania infrastrukturę 
techniczną. Realizacja tej inwesty-
cji daje efekt ekologiczny w posta-
ci zmniejszenia emisji do powietrza 
zanieczyszczeń - dwutlenku siarki 
o 1,1 tys. ton rocznie oraz pyłu o 
120 ton rocznie. Ponadto realizacja 
tej inwestycji wpłynęła na redukcję 
wytwarzanych odpadów palenisko-
wych o 20 tys. ton rocznie oraz na 
zerową emisję dwutlenku węgla.

Pozostałe zadania inwestycyj-
ne, odtwarzające majątek w na-
szych oddziałach, przebiegały bez 
zakłóceń. Udało się zrealizować 
kompleksową modernizację bloku 
nr 7 w Elektrowni Bełchatów czy 
wiele zadań związanych z dosto-
sowaniem do wymagań ochrony 
środowiska w Elektrowni Opole, 
Elektrowni Dolna Odra, jak również 
w Elektrowni Turów, związanych z 
redukcją emisji SO

2 i NOx.

Jakie szanse realizacji, Pana 
zdaniem, mają projekty związa-
ne ze współspalaniem biomasy? 

Prace związane z przygotowa-
niem Ustawy o odnawialnych źró-
dłach energii nadal trwają. W cią-

gu roku pojawiły się trzy projekty 
Ustawy, które bardzo nieznacznie 
różniły się między sobą. Informacje 
przekazywane z branży - wskazu-
jące, że nie wszystkie regulacje są 
korzystne dla odbiorców, ale rów-
nież dla inwestorów prowadzących 
instalacje - są przyjmowane do wia-
domości przez autorów projektów 
ustaw lecz, niestety, nie są prze-
noszone do treści kolejnych pro-
jektów.

Z powodu braku pełnej wiedzy, 
w jakim zakresie wsparcie dla pro-
dukcji energii odnawialnej przez 

wialnej w trybie współspalania, 
w tradycyjnych kot łach węglo-
wych. Przekłada się to również 
na odpowiednie zapisy w projek-
tach ustaw OZE poprzez wprowa-
dzenie niskich współczynników 
dla praw majątkowych zielonych 
i maksymalny czas do ich uzyski-
wania na instalacjach współspa-
lania. Faktycznie w różny sposób 
można ocenić proces technologicz-
ny współspalania, inny jest także 
poziom nakładów inwestycyjnych 
koniecznych do poniesienia na uru-
chomienie instalacji współspala-
nia, ale bezsporne jest, że jest to 
najtańszy sposób produkcji ener-
gii odnawialnej. Został on zaak-
ceptowany w regulacjach praw-
nych zarówno europejskich, jak i 
krajowych. Współspalanie zapew-
nia spełnienie obowiązku, jaki Pol-
ska podjęła w zakresie ilościowe-
go udziału energii odnawialnej po 
najniższym koszcie, który przecież 
pokrywają wszyscy konsumenci 
energii. Jeżeli więc podstawą tych 
zobowiązań jest produkcja energii 
odnawialnej, to nie jest dla mnie 
zrozumiałe, dlaczego dokonuje się 
celowego ograniczenia czy elimina-
cji możliwości uzyskiwania energii 
odnawialnej w najtańszych techno-
logiach, a wspiera się najdroższe. 
Takie działanie znacznie zwiększa 
koszty ponoszone przez odbiorców 
energii, wspiera rozwój technolo-
gii stosowanych u nas, ale pocho-
dzących z innych krajów, w tym 
również producentów urządzeń i 
instalacji.

Czy w takim razie projekty 
gazowe mogą być alternatywą 
rozwoju i zwiększania produkcji 
energii? Czy gaz łupkowy jest 
dla nas szansą?

Nie odważę się oceniać fak-
tycznego potencjału i ilości gazu 
łupkowego w Polsce, który może 
być wykorzystywany w energety-
ce oraz przemyśle. Czy ten gaz 
będzie pochodził z importu czy 

spalanie czy współspalanie bio-
masy będzie faktycznie prowadzo-
ne w następnych latach, jesteśmy 
zmuszeni do zatrzymania lub rezy-
gnacji z realizacji kilku inwestycji. 
Uważam, że brak stabilnych regu-
lacji w zakresie źródeł odnawial-
nych jest dużym problem dla całej 
branży. Ta niepewność powodu-
je, że nie wykorzystujemy w peł-
ni zwiększanej produkcji „zielonej” 
energii, a mamy przecież określone 
wymagania zwiększania jej udziału 
w kolejnych latach.

Wiele jest bardzo krytycznych 
ocen dla produkcji energii odna-

Współspalanie 
zapewnia 
spełnienie 
obowiązku, 
jaki Polska 
podjęła w zakresie 
ilościowego 
udziału energii 
odnawialnej 
po najniższym 
koszcie, 
który przecież 
pokrywają 
wszyscy 
konsumenci 
energii

”
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z naszych z łóż gazu łupkowe-
go, dostarczony zostanie z sieci 
GAZ-SYSTEMU czy PGNiG. Naj-
istotniejsza będzie w tym momen-
cie cena, jaką zapłacimy za GJ w 
tym paliwie. Cena musi być bar-
dziej korzystna niż cena energi i 
z innych paliw kopalnych, jak np. 
węgiel  kamienny czy brunatny. 
Istotnym elementem poza bez-
pośrednią ceną energii pierwotnej  
w paliwach, są dodatkowe obcią-
żenia wynikające z rodzaju paliwa. 
Przede wszystkim jest to koszt 
uprawnień do emisji CO2. Jaka bę-
dzie „ścieżka cenowa” gazu - tego 
nie wiemy. Jaka będzie „ścieżka 
cenowa” uprawnień CO2, które w 
sposób ścisły korelują z uzyska-
niem efektywności przy produkcji 
energi i elektrycznej z gazu - te-
go też nie wiemy. Dotychczaso-
we prognozy analityków niestety 
nie sprawdziły się. W samej Unii 
Europejskiej korekty przewidywa-
nych ścieżek cenowych i wartości 
uprawnień również się zmieniają. 
Stąd podejmowanie obecnie de-
cyzji, jakie paliwo wykorzystywać 
do produkcji energii elektrycznej, 
jest bardzo utrudnione. 

Być może miks energetycz-
ny jest tutaj dobrym rozwiąza-
niem?

Osobiście uważam, że stwo-
rzenie miksu energetycznego - 
także w takiej Grupie jak nasza 
- to bardzo dobre rozwiązanie. 
Można wtedy w podobnych pro-
porc jach produkować energ ię 
elektryczną z paliw takich jak wę-
giel brunatny czy kamienny - do 
których mamy zabezpieczony do-
stęp oraz z paliw gazowych, które 
będą pochodziły ze źródeł krajo-
wych lub zagranicznych.

Oceniając działania na rynkach 
światowych, można stwierdzić, 
że jest duża szansa na to, aby 
cena gazu była konkurencyjna. 
Szczególnie teraz kiedy obserwu-
jemy duże prawdopodobieństwo 

utrzymania eksploatacji elektrowni 
atomowych w Japonii ,  a w kon-
sekwencji zmniejszenie tam za-
potrzebowania na gaz. Dla źródeł 
odnawialnych, które muszą się 
doczekać odpowiednich regulacji 
prawnych, oraz elektrowni atomo-
wej jest również miejsce w takim 
miksie energetycznym.

Jeżeli każda grupa paliw osią-
gnie istotne udziały w produkcji 
energii elektrycznej, to niezależ-
nie od tego jak się ukształtują ce-
ny poszczególnych nośników na 
rynkach światowych, które potem 
przeniosą się na nasz rynek kra-
jowy, ograniczone będzie oddzia-
ływanie na wahania cen energii.

widywania. Możemy się jedynie 
spierać z analitykami, co będzie 
wpływało na zmianę cen. Moim 
zdaniem - obserwując działania 
w polityce klimatycznej - zmienia 
się obecnie jej wcześniej założo-
ny kierunek. Już nikt nie mówi tyle 
o ochronie kl imatu - przeważają 
teraz głosy o rozwoju technolo-
gicznym i wspieraniu źródeł od-
nawialnych.

Szansa na to, że koszty upraw-
nień będą wzrastały jest mniejsza 
niż rok czy dwa lata temu. Ce-
ny uprawnień do emisji CO2 miał 
kształtować rynek wynikający z 
założonej regulacj i . Obecnie KE 
dodatkowo instrumentalnie pró-
buje w istotny sposób wpłynąć na 
tzw. „ceny rynkowe”. Trzeba się 
więc zastanowić, czy chodzi tu o 
kształt rynku uprawnieniami czy 
nakładanie dodatkowego pseu-
dopodatku.

Czy realizowany projekt CCS 
zamyka się ekonomicznie?

O c h ro n a  k l i m a t u  p o p r z e z 
zmniejszania emisji CO2, która ma 
wpływać na zmiany klimatyczne - 
poprzez wychwytywanie dwutlen-
ku węgla przy ogromnych nakła-
dach finansowych i zmniejszaniu 
przy tym sprawności wytwarzania 
energii elektrycznej - nie do koń-
ca jest właściwa. Proces taki po-
garsza efektywność oraz na tyle 
podnosi koszty operacyjne pro-
dukcji energii, że moim zdaniem 
nie ma uzasadnienia budowa in-
stalacji przemysłowych CCS dla 
energetyki.

Podobną ocenę przyjmują rów-
nież fundusze, które wspierają bu-
dowę tego typu nowych instala-
cj i w firmach energetycznych, w 
różnych krajach Europy. Nie ma 
już pełnego wsparcia finansowe-
go dla nakładów inwestycyjnych. 
W żadnym kraju nie ma szansy 
na uzyskanie pełnego wsparcia 
na pokrycie różnicy w kosztach 
operacyjnych. Skoro nie można 

Na jakim etapie jest projekt 
budowy dwóch bloków po 900 
MW każdy w Elektrowni Opole?

6 lutego 2013 r.  ma zapaść 
ostateczna decyzja Sądu Admi-
nistracyjnego. Jesteśmy gotowi 
na wydanie zezwolenia wejścia 
na teren budowy Generalnemu 
Wykonawcy i rozpoczęcie proce-
su budowy. 

Obawia się Pan drastyczne-
go wzrostu cen uprawnień emi-
sji CO2? 

A jaka jest gwarancja, że po-
ziom cen uprawnień będzie wła-
śnie taki, jaki ktoś założy? Nie ma 
takiej gwarancji, gdyż będą to za-
wsze tylko spekulacje lub prze-

Już nikt nie mówi 
tyle o ochronie 
klimatu - 
przeważają  
teraz głosy 
o rozwoju 
technologicznym 
i wspieraniu źródeł 
odnawialnych

”
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wybudować dużej instalacji prze-
mysłowej bez osiągania efektów 
finansowych, to nie należy tego 
robić. Po to, aby rozwijać techno-
logię instalacji CCS i mieć możli-
wość jej wdrożenia w przyszłości 
można rozwijać jedynie mniejsze 
projekty badawcze w skal i  ki lku 
MW. 

Ostateczne decyzje w tej kwe-
sti i zostaną przez nas podjęte na 
początku 2013 r.

Najważniejsze zadania prze-
widziane na 2013 r. to…

Dla nas najważniejsze jest to, 
aby regulacje prawne i  decyzje 
pol ityczne nie zakłóciły dotych-
czasowego stanu naszej wiedzy, 
pozwalającej na podejmowanie 
decyzji o rozpoczęciu nowych in-
westycji w Elektrowni Opole oraz 
w Elektrowni Turów, jak i bloków 
parowo-gazowych w Bydgoszczy, 
Pomorzanach i Gorzowie, gdzie 

jesteśmy już na etapie postępo-
wań przetargowych na wybór ge-
neralnego wykonawcy. Postępo-
wania te powinny się zakończyć 
w 2013 r.

Podjęcie decyzji i  podpisanie 
umowy na realizację bloków paro-
wo-gazowych poprzedzone musi 
być gwarancją stabi lności prze-
pisów prawa w zakresie wsparcia 
kogeneracji gazowej. W pierwszej 
kolejności muszą się wyjaśnić wa-
runki formalno-prawne, a dopie-
ro wtedy możemy podjąć decyzje 
biznesowe.

W 2013 r. naszą Grupę czeka 
również konieczność radykalnego 
zmniejszania kosztów we wszyst-
kich obszarach. W pierwszej ko-
l e jnośc i  będz iemy  p rowadz ić 
optymalizację kosztów remontów 
i utrzymania majątku, poprawiać 
efektywność zużycia energi i  na 
pot rzeby własne i  zmnie jszać 
koszty zakupu wszystk ich pa-
l iw i materiałów niezbędnych do 
produkcj i .  Dodatkowo istotnym 
elementem będzie zmniejszenie 
kosztów pracy poprzez restruk-
turyzację zatrudnienia i wprowa-
dzanie narzędzi pozwalających 
urynkowić koszty świadczonych 
usług wewnętrznych.

Czego możemy życzyć Pań-
stwu oraz całej branży energe-
tycznej? 

Przede wszystkim stabil izacji 
przepisów prawa, które pozwo-
lą nam, w perspektywie co naj-
mniej ki lkunastu lat, wiedzieć w 
jakim stanie prawnym będziemy 
funkcjonować. Jest to niezbędne 
do podejmowania prawidłowych 
decyzji związanych z inwestowa-
niem w utrzymanie i odtwarzanie 
istniejącego majątku, a także re-
alizacji nowych inwestycji rozwo-
jowych. o

Rozmawiała: Dorota Kubek,  
Mariusz Marchwiak, 

„Nowa Energia” 
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Jest to o tyle ważne, że pol-
ski sektor energetyczny stoi przed 
szeregiem wyzwań, które wyni-
kają z rosnącego zapotrzebowa-
nia gospodarki na energię finalną 
i nieadekwatnego do niego stanu 
infrastruktury wytwórczej i przesy-
łowej, uzależnienia od zewnętrz-
nych dostaw gazu ziemnego i ro-
py naftowej, a także z zobowiązań 
międzynarodowych m.in. w zakre-
sie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii oraz ochrony klima-
tu. W nawiązaniu do nich istnieje 
konieczność podjęcia zdecydowa-
nych działań, zwłaszcza w obliczu 
szeregu niekorzystnych zjawisk, 
np. znacznego wzrostu cen surow-
ców energetycznych, poważnych 
awarii systemów energetycznych 
oraz pogarszania jakości środowi-
ska. Wszystko to wymaga szybkich 
zmian w polityce energetycznej, 
której cele i zadania powinny ba-

Łukasz Lelek, Pracownia Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią Polskiej Akademii Nauk

Ewaluacja 
sektora 
energetycznego 
w Polsce

Publikacja pt. ewaluacja sektora energetycznego 
w Polsce ocenia stopień rozwoju i modernizacji 

infrastruktury technicznej i społecznej sektora  
w latach 2007-2011, jego wpływ na środowisko 
metodą LCA (ocena cyklu życia), a także 
przedstawia problemy związane z bezpieczeństwem 
i efektywnością energetyczną. Jest ona wynikiem 
projektu realizowanego w ramach Pomocy 
Technicznej - Konkursu Dotacji VI Fundusze 
Europejskie na poziomie Narodowej Strategii 
Spójności (NSS), organizowanego przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego w 2012 r. Ewaluacja 
sektora może być narzędziem wspomagającym 
podejmowanie decyzji o znaczeniu strategicznym 
(technicznych, ekonomicznych, społecznych  
i środowiskowych) przez administrację państwową, 
przedsiębiorstwa sektora energetycznego oraz 
przedstawicieli świata biznesu. 
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zować na wiarygodnych i rzetelnie 
udokumentowanych danych. Po-
nadto wzrost udziału różnego typu 
dotacji z UE wymaga przejrzystej 
i regularnie wykonywanej oceny, 
zwłaszcza przy analizie inwestycji 
sektora energetycznego, która po-
winna uwzględniać zaostrzające się 
wymagania m.in. dotyczące ochro-
ny środowiska, zasobów paliw, itp. 
Tego typu analizy i badania mające 
na celu ułatwienie podejmowania 
ostatecznych decyzji co do wyboru 
programów, projektów lub realizacji 
konkretnych inwestycji dostarcza 
właśnie ewaluacja. Pozwala ona 
ocenić skuteczność i efektywność 
działań w zakresie realizacji polity-
ki energetycznej na szczeblu kra-
jowym, regionalnym i lokalnym, a 
także pojedynczych przedsięwzięć 
modernizacyjnych lub inwestycyj-

nych. Zastosowanie dodatkowego 
narzędzia, jakim jest metoda LCA 
umożliwia potencjalną ocenę wpły-
wu na środowisko i wskazuje pro-
cesy jednostkowe w sektorze, któ-
re stwarzają największe zagrożenia 
dla środowiska. Uwzględnienie ich 
w realizowanej polityce energetycz-
nej na wszystkich szczeblach mo-
że spowodować poprawę jakości 
środowiska.

UE w ramach Pakietu klimatycz-
no-energetycznego wyznaczyła zo-
bowiązania, które powinny być zre-
alizowane do 2020 r. (tzw. 3x20). 
Polska uczestnicząc w tworzeniu 
wspólnotowej polityki energetycz-
nej zobowiązana jest dokonać im-
plementacji jej głównych celów, 
ale z uwzględnieniem specyficz-
nych uwarunkowań krajowych, tzn. 
posiadanych zasobów surowców 

energetycznych, technologii wy-
twarzania i przesyłu energii, a tak-
że ochrony interesów odbiorców. 
W nawiązaniu do tego najważniej-
szymi kierunkami polskiej polityki 
energetycznej jest poprawa efek-
tywności energetycznej, wzrost 
bezpieczeństwa dostaw pal iw i 
energii, dywersyfikacja struktury 
wytwarzania energii, rozwój wyko-
rzystania odnawialnych źródeł ener-
gii (w tym biopaliw), konkurencyj-
nych rynków paliw i energii oraz 
zmniejszenie oddziaływania ener-
getyki na środowisko. W ewaluacji 
sektora energetycznego poprzez 
jego analizę podjęto próbę oceny 
dotychczasowych działań (2007-
2011) z punktu widzenia uwarunko-
wań technicznych, ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych. 
Przeprowadzono charakterystykę 

Lp. Wskaźnik Jednostka
Wartość wskaźnika 

bazowego 
2005 r.

Zakładana wartość 
wskaźnika

2030 r. (*2013)

1. Średnioroczna zmiana wielkości zużycia energii pierwotnej % 2,7 < 1

2. Stosunek wydobycia do krajowego zużycia węgli (w przeliczeniu na toe) % 105 >100

3. Maksymalny udział importu gazu ziemnego i ropy naftowej do wielkości 
krajowego zużycia ( w przeliczeniu na toe) 

% 85 < 73

4. Moc osiągalna do maksymalnego zapotrzebowania na moc elektryczną % 130 >115

5. Udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej % 0 >10

6. Udział OZE w finalnym zużyciu energii % 7,7 >15

7. Roczna wielkość emisji CO2 w elektroenergetyce zawodowej w stosunku 
do krajowej produkcji energii elektrycznej 

Mg/MWh 0,95 < 0,70

8. Zapotrzebowanie na energię elektryczną finalną % 15 49

9. Produkcja energii elektrycznej netto TWh 137,3 193,4

10. Udział węgla kamiennego w produkcji energii % 55 21

11. Udział węgla brunatnego w produkcji energii % 30-35 30-35 (33 wg ARE na zlec. 
MG)

12. Energochłonność gospodarki kgoe/euro 0,263 0,22*

13. Efektywność energetyczna ODEX 82

14. Wielkość emisji GHG Mg ekw. CO2 przemysł energ. 166699 
tys. Mg

15. Finalne zużycie energii Mtoe ok. 60 (56,9 wg GUS)

16. Finalne zużycie energii z korektą klimatyczną ZEF Mtoe ok. 62

17. Straty w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych % 9%

18. Średnia sprawność netto wytwarzania energii % 35-37%

Tab. 1. Podstawowe wskaźniki monitorowania realizacji polityki energetycznej

*Oprac. własne na podstawie dostępnych strategii, polityk i kolejnych planów działania dla polskiej energetyki



10 nr 1(31)/2013
E

le
k

tr
o

en
er

g
et

yk
a

stanu obecnego sektora wytwa-
rzania, przesyłu i dystrybucji pod 
kątem obowiązujących przepisów 
i dokumentów dotyczących efek-
tywności i bezpieczeństwa energe-
tycznego. Wskazano na tej podsta-
wie obszary wymagające podjęcia 
szybkich działań naprawczych. Na-
tomiast modelowanie potencjalne-
go wpływu na środowisko meto-
dą LCA pozwoliło zaproponować 
działania niezbędne dla poprawy 
jakości środowiska (zwłaszcza w 
zakresie maksymalnej redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych), dzięki 
którym sektor energetyczny może 
stać się niskoemisyjny i bardziej 
konkurencyjny. 

Ważnym elementem poruszo-
nym w ewaluacji jest także bez-
pieczeństwo dostaw paliw i ener-
gii. W programach operacyjnych 
założono, że jego gwarancją jest 
racjonalne i efektywne gospoda-
rowanie złożami węgla, dywersy-
fikacja źródeł i kierunków dostaw 
gazu ziemnego, ropy naftowej oraz 
ciągłość dostaw energii elektrycz-
nej i ciepła. Istotnym wyzwaniem 
jest również wzrost efektywności 
energetycznej stanowiący priorytet 
w aktualnej polityce Państwa. Do-
konana w ewaluacji analiza wskaź-
ników (tab. 1) dotyczących wyma-
gań środowiskowych, efektywności 
i bezpieczeństwa energetyczne-
go wskazuje, iż w wielu obszarach 
osiągnięcie założonych zamierzeń 
będzie wymagało wielu działań w 
zakresie planowanych instrumen-
tów wsparcia oraz realnej pomocy 
finansowej.

Przeprowadzona ewaluacja sek-
tora energetycznego wskazała, iż 
istotnym czynnikiem wpływającym 
na wysokość kosztów produkcji, 
konkurencyjność przedsiębiorstw 
energetycznych oraz na społecz-
ne koszty utrzymania i poziom ży-
cia mieszkańców ma efektywność 
wykorzystania materiałów i ener-
gii pochodzącej z surowców ener-
getycznych. Nieefektywne zużycie 

materiałów i energii prowadzi do 
utraty nieodnawialnych zasobów 
surowców, m.in. paliw kopalnych, 
generując wyższe koszty produk-
cji energii elektrycznej i ciepła oraz 
zanieczyszczając środowisko. Po-
nadto stwierdzono, iż poziom bez-
pieczeństwa dostaw energii elek-
trycznej w Polsce zależy głównie 
od:

 � sprawnego zarządzania pracą 
systemu elektroenergetyczne-
go,

Brak nowych inwestycji w jed-
nostki wytwarzania mocy sprzy-
ja możliwości zwiększenia ryzy-
ka jej niedoboru, zwłaszcza od 
2016 r. (wejście nowej dyrekty-
wy IPPC- IED) .  Prognozowany 
wzrost zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną, przy spadku mocy 
dyspozycyjnych elektrowni i elek-
trociepłowni, będzie się utrzymy-
wać w ciągu najbliższych 5 lat oraz 
w perspektywie do 2030 r. (zwłasz-
cza w sektorze usług, gospodar-
stwach domowych i przemyśle). 
W związku z powyższym, pokry-
cie prognozowanego wzrostu za-
potrzebowania, przy starzejącym 
się majątku wytwórczym, a tak-
że konieczności dotrzymania wy-
mogów międzynarodowych zobo-
wiązań środowiskowych, wymaga 
transformacji sektora energetycz-
nego Polski, dywersyfikacji źródeł 
pozyskiwania energii, w tym wzrost 
udział gazu ziemnego, OZE, a od 
2020 r. także energetyki jądrowej. 
Dodatkowy problem związany jest 
z koniecznością rozbudowy zarów-
no sieć przesyłowych, jak i dystry-
bucyjnych (zwłaszcza dla dużych 
aglomeracji miejskich) oraz infra-
struktury zwiększającej możliwości 
exportowo-importowe KSE. 

Stwierdzono także, iż niska 
jest świadomość przedsiębiorców 
i odbiorców energii odnośnie wpły-
wu energetyki na środowisko. W 
związku z tym niezbędne jest pod-
jęcie zakrojonych na dużą skalę 
działań edukacyjnych w zakresie 
ochrony środowiska, skierowa-
nych tak do przedsiębiorstw sek-
tora energetycznego, jak i finalnych 
użytkowników energii. Wykorzystać 
tu można określone instrumenty 
np. CSR (ang. Corporate Social 
Responsibi l i ty) .  Jest to istotne 
narzędzie mogące mieć wpływ na 
wzrost poziomu zarówno świado-
mości ekologicznej, jak i wizerun-
ku firm energetycznych, a także ich 
konkurencyjność wśród podmiotów 
wytwarzających energię. o

Przeprowadzona 
ewaluacja sektora 
energetycznego 
wskazała, 
iż istotnym 
czynnikiem 
wpływającym 
na wysokość 
kosztów produkcji, 
konkurencyjność 
przedsiębiorstw 
energetycznych 
oraz na społeczne 
koszty utrzymania 
i poziom życia 
mieszkańców 
ma efektywność 
wykorzystania 
materiałów 
i energii 
pochodzącej 
z surowców 
energetycznych

 � stanu technicznego majątku 
wytwórczego,

 � sprawności urządzeń i instalacji 
systemów przesyłowych i dys-
trybucyjnych,

 � właściwych rezerw mocy pro-
dukcyjnych,

 � stosowanego poziomu mocy 
przesyłowych, w tym transgra-
nicznych.

”
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Raport ze stanu prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
Warszawa, 14 grudnia 2012 r., Ministerstwo Gospodarki

Prof. Jerzy Buzek, przewodniczą-
cy Społecznej Rady ds. Rozwoju Go-
spodarki Niskoemisyjnej

Prof. Jerzy Buzek rozpoczął swo-
je wystąpienie od wskazania czterech 
głównych zadań dla Rady dotyczących 
gospodarki niskoemisyjnej. Dotyczą one 
lepszego wykorzystania paliw kopalnych 
oraz pespektywy budowy mocy w ener-
getyce nuklearnej w Polsce. Podkre-
ślił, że Rada powinna mieć swoje zda-
nie na ten temat. Jednak za kluczowe 
Jerzy Buzek uznał dwie kwestie, który-
mi - jego zdaniem - Rada powinna za-
jąć się w pierwszej kolejności, a są nimi 
oszczędzanie energii oraz energetyka 
odnawialna. 

Przypomniał, że w odniesieniu do 
OZE trwa oczekiwanie na uchwalenie 
i wdrożenie ustawy. Jego zdaniem jest 
ona szczególnie potrzebna energetyce 
prosumenckiej, która głównie opierać 
się będzie na wymiennikach akumula-
cyjnych połączonych z pompą ciepła, 
pikowiatrakach, fotowoltaice, spalaniu 
biomasy, biogazie i gazie naturalnym. 
Jeszcze raz podkreślił, że energetyka 
prosumencka jest ogromną szansą dla 
kraju, którą trzeba wykorzystać. 

- Nie można zapominać o oszczę-
dzaniu energii, to obecnie najważniej-
sza sprawa - dodał. Według J B w tym 
zakresie kluczowa jest polityka miast 
i wsi. Przyznał także, że niestety, zarów-
no Polska, jak i cała Unia Europejska 
mają niewielkie szanse na wypełnienie 
założonego celu poprawy efektywno-

ści energetycznej o 20% do roku 2020.  
W Polsce udaje się oszczędzać zaled-
wie 1% energii rocznie, jednak powin-
no się dołożyć wszelkich starań, by do 
wyznaczonego celu jak najbardziej się 
zbliżyć - namawiał. Z punktu widzenia 
efektywności energetycznej istotne są 
takie sektory jak budownictwo, trans-
port, ogrzewnictwo i ciepłownictwo, któ-
re mają największy potencjał w zakresie 
oszczędności energii - podsumował. 
Kończąc omawianie tej kwestii, prof. 
Buzek podkreślił wagę edukacji i infor-
macji zwłaszcza, że rozwój energetyki 
prosumenckiej i poprawa efektywności 
energetycznej wymagają od obywateli 
zmiany ich stylu życia. 

Następnie prof. Buzek postawił 
otwarte pytanie - w jaki sposób można 
doprowadzić do, wcześniej wspomnia-
nych, pozytywnych zmian? Czy poprzez 
regulacje prawne? - to pytanie skiero-
wał do przedstawiciela Ministerstwa Go-
spodarki. Czy dzięki funduszom wspar-
cia? A może dzięki zaangażowaniu firm 
zewnętrznych działających w formule 
partnerstwa prywatnego? Tymi pytania-
mi otworzył dyskusję, jednocześnie za-
pewniając, że Ministerstwo Gospodarki 
oczekuje na uwagi Rady. 

Kończąc swą wypowiedź prof. Je-
rzy Buzek wspomniał o – jak to określił – 
umiarkowanej porażce, jakim okazał się 
ostatni szczyt klimatyczny. Uznał jednak, 
że nie oznacza to, że Unia Europejska 
powinna rezygnować ze swego planu 
3x20, gdyż wywiera ona pozytywny na-

cisk na usprawnianie europejskiej oraz 
polskiej energetyki. - Moim zdaniem nie 
powinno się mówić o renegocjacji Pakie-
tu Energetycznego, a raczej o tym, jak 
wykorzystać nacisk z niego wynikający 
oraz jak wykorzystać fundusze unijne, 
zwłaszcza te przeznaczone na nowe 
technologie - zakończył. 

Prof. Michał Kleiber, wiceprze-
wodniczący Społecznej Rady ds. 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Prof. Kleiber przedstawił działania 
Rady na rzecz rozwoju gospodarki ni-
skoemisyjnej. Zauważył, że przebieg 
trwającej debaty publicznej wskazuje 
na to, że nadszedł czas rozstrzygnięć 
strategicznych. Polska ma dwie opcje 
wyboru - stwierdził - jedna z nich to de-
cyzja o zmianie kierunku rozwoju go-
spodarczego na niskoemisyjny. Prof. 
Kleiber podkreślił jednak, iż powinna to 
być zmiana racjonalna. Drugi kierunek to 
niepodejmowanie żadnych decyzji i po-
stępowanie według starego schematu. 

Zdaniem Rady jest to wybór pozor-
ny - zaznaczył. W rzeczywistości dla do-
bra kraju i obywateli powinniśmy podjąć 
wysiłek transformacji polskiej gospodarki 
w kierunku niskoemisyjnym - stwierdził. 
Wiąże się to z koniecznością odpowie-
dzi na wiele pytań, ale takie jest zadanie 
Rady - formułowanie pytań i szukanie 
właściwych odpowiedzi - skonkludował. 

Dotychczasowy dorobek Rady prof. 
Kleiber określił jako znaczący. Z 300 do-
tychczas opracowanych obszarów dzia-
łania, Rada opracowała ok. 40%. Kolej-

OTWARTE POSIEDZENIE SPOŁECZNEJ RADY
DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
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ne działania dotyczą określenia kryteriów 
oceny poszczególnych rozwiązań i prze-
prowadzenia priorytetyzacji zidentyfi-
kowanych działań. Należy także opra-
cować metodę skutecznej promocji i 
realizacji rekomendacji Rady - dodał. Za 
szczególnie ważne zadanie prof. Kleiber 
uznał konieczność uruchomienia szero-
kiego proces dialogu społecznego, bo-
wiem w dzisiejszych czasach bez niego 
nie będzie możliwa realizacja nawet naj-
bardziej ambitnych  i racjonalnych celów.

Przypomniał także o krótkotermino-
wych problemach jak m.in. konieczność 
domknięcia bilansu energetycznego w 
2016 roku. - Kwestia jest pilna i wymaga 
więcej uwagi - dodał. Listę kilku kluczo-
wych propozycji, które się z nią wiążą 
Rada zobowiązała się przekazać Mini-
sterstwu Gospodarki w najbliższym cza-
sie. Prof. Kleiber wyraził nadzieję, iż ta 
propozycja współpracy zostanie przez 
Ministerstwo przyjęta. 

Na zakończenie prof. Kleiber wyraź-
nie podkreślił, iż zdaniem Rady polityka 
klimatyczno-energetyczna nie powinna 
być pretekstem do nieprzemyślanego 
finansowania różnorodnych innowacji. 
Innowacje mają być narzędziem do re-
alizacji wyraźnie nakreślonych celów. 
Powtórzył także, że w obszarze klimatu 
powinna obowiązywać jedna globalna 
polityka. - Jest to największe wyzwa-
nie dla krajów oraz ich obywateli - za-
kończył. 

Dr Janusz Steinhoff, wiceprze-
wodniczący Społecznej Rady ds. 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Wiceprzewodniczący dr Janusz Ste-
inhoff zaprezentował trendy i możliwości 
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w 
Polsce. Rozpoczął od wyrażenia swej 
obawy, że pakiet klimatyczno-energe-
tyczny nie przyniesie globalnych efek-
tów poprawy środowiskowej. - Ochro-
na atmosfery to problem globalny i w 
taki sposób powinien być rozwiązywa-
ny - zauważył. Europa chce stanowić 
awangardę w tej kwestii, ale przez to 
konkurencyjność jej gospodarki spada. 
Polska obecnie emituje o 50% więcej 
dwutlenku węgla na 1 kWh niż średnio 
w Unii. - Powinniśmy mieć świadomość 

konsekwencji, którą będzie spadek kon-
kurencyjności polskiej gospodarki - prze-
strzegał. - Najszybszym sposobem na 
uzyskanie oszczędności oraz obniżenie 
poziomu emisji jest obniżenie energo-
chłonności. Polska odniosła w tej mierze 
duży sukces, choć w chwili obecnej nie 
jest to już tak dynamiczny spadek - za-
uważył. Poprzez modernizację można 
podwyższać sprawność istniejących blo-
ków energetycznych lub budować nowe 
o większej sprawności - podsumował. 

Za kolejną istotną kwestię dr Stein-
hoff uznał termomodernizację polega-
jącą na redukcji strat poprzez dobrze 
zaplanowane inwestycje w zakresie dys-
trybucji i przesyłu oraz zdecydowaną 
modernizację ciepłownictwa. - Znaczą-
cym potencjałem redukcji emisji cha-
rakteryzuje się także transport - dodał. 
Polska powinna szybko rozbudować in-
frastrukturę kolejową i drogową. Dr Ste-
inhoff uznał , że obecne tempo inwestycji 
jest niewystarczające. Polityka transpor-
towa powinna określić zakres pomo-
cy publicznej dla infrastruktury kolejo-
wej, aby umożliwić przeniesienie części 
transportu drogowego na tory kolejowe. 

Kolejna część wystąpienia dr Stein-
hoffa dotyczyła polskiego miksu energe-
tycznego. - Polska będzie musiała choć 
częściowo dokonać substytucji paliw 
stałych, takich jak węgiel kamienny czy 
brunatny, innymi nośnikami energii. Mo-
gą być nimi atom i gaz - dodał. Dr Ste-
inhoff wyraził jednak swą wątpliwość co 
do możliwości zbudowania w Polsce 
elektrowni atomowej. Jego zdaniem, 
poziom zadłużenia państwa jest zbyt 
wysoki, a gwarancje państwowe wy-
magają wpisania do deficytu. - Z punktu 
widzenia polityki energetycznej i bezpie-
czeństwa energetycznego państwa jest 
to dobra decyzja - zauważył - tylko czy 
możliwa do sfinansowania? - zapytał. 
Następnie dr Steinhoff odniósł się do 
kwestii inwestycji w elektroenergetyce, 
które utrudnia brak kapitału, a banki ze 
względu na brak wielu regulacji praw-
nych przyjęły postawę zachowawczą.

Dr Steinhoff dużą szansę dla Polski 
widzi w gazie łupkowym, choć zdaje so-
bie sprawę, że obecnie jest to jeszcze 

biznes bardzo kosztowny i obarczony 
dużą skalą ryzyka. Dlatego, jego zda-
niem, państwo polskie powinno zrobić 
wszystko co możliwe, by gaz łupkowy 
pojawił się w sieci. Istnieje nadzieja, pa-
trząc na przykład ze Stanów Zjednoczo-
nych, że znacznie poprawi to konku-
rencyjność polskiej gospodarki. Z tego 
powodu dr Steinhoff skrytykował zapo-
wiedź Ministra Finansów o opodatko-
waniu wydobycia gazu łupkowego. We-
dług niego inwestorom, którzy ryzykują 
w obszarze biznesu łupkowego należy 
się wsparcie.

W kolejnej część swej wypowiedzi 
dr Steinhoff poruszył temat cen praw 
do emisji dwutlenku węgla, które miały 
mobilizować do inwestowania w nisko-
emisyjne źródła. - Obecnie nie wiadomo 
jaka będzie to cena za 2-3 lata? Dziś jest 
ona bardzo niska - dodał. - Dlatego też - 
zauważył - co raz częściej pojawiają się  
opinie o lepszym wykorzystaniu węgla z 
użyciem technologii, takich jak zgazowa-
nie podziemne, upłynnianie węgla i CCS. 
Wiadomo, że technologia CCS jest dro-
ga i energochłonna i obniża sprawność 
elektrowni o 7- 8 %, jednak dr Steinhoff 
uznał za właściwy kierunek prowadze-
nia badań technicznych w tym zakresie 
w celu zebrania doświadczeń. 

Na zakończenie dr Steinhoff zwró-
cił uwagę, iż powinno się mieć świado-
mość, że szerokie działania na rzecz 
modernizacji gospodarki w kierunku ni-
skoemisyjnym będą kosztowne i będą 
się przekładać na spadek konkurencyj-
ności gospodarki europejskiej. - Emi-
gracja przemysłu ciężkiego to przykład 
konsekwencji, które należy przewidzieć 
i przeliczyć ich skutki - podsumował. 

Prof. Krzysztof Żmijewski, sekre-
tarz Społecznej Rady ds. Rozwoju 
Gospodarki Niskoemisyjnej

Prof. Żmijewski przedstawił moż-
liwości współpracy Rady z organami 
administracji publicznej. Zapewnił, że 
połowa pracy w zakresie określenia ob-
szarów działania została już wykona-
na. Rada opracowała ok. 40 % spośród 
wszystkich 300 opracowanych.  Pozo-
stało jeszcze 300, więc prof. Żmijewski 
zaprosił przedstawicieli środowiska oraz 
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członków Rady do dalszej współpracy. 
- Wszelkie informacje dotyczące prac 
Rady na bieżąco umieszczane są na 
stronie Rady - zapewnił. Dodał także, 
że ma zostać uruchomiona strona Ra-
dy na facebooku. 

Prof. Żmijewski przypomniał, że Ra-
da spełnia także rolę kanału komunikacji  
dla społeczeństwa. - Każdy, kto ma kon-
cepcje dotyczącą obszaru działania w 
celu transformacji do gospodarki nisko-
emisyjnej może je dopisywać - zapewnił. 
Prof. Żmijewski zaprosił do współpracy 
różne środowiska, organizacje i instytu-
cje jednocześnie ubolewając na dotych-
czasowy brak dialogu. 

Następnie prof. Żmijewski przed-
stawił swoją główną konkluzję płynącą 
z dyskusji podczas konferencji. - W obli-
czu konieczności wielu inwestycji Polsce 
i polskim firmom energetycznym braku-
je wiarygodności kredytowej - zauważył.
- Dołączenie Polski do międzynarodo-
wego rynku finansowego przysporzy-
ło wiele korzyści, ale przyniosło także 
koszty - dodał. Główna korzyść to brak 
problemów z pozyskaniem finansowania 
dla dobrych projektów. - Niestety takich 
w Polsce brakuje - ubolewał. W związ-
ku z tym ograniczeniem powinno się 
szukać nowych rozwiązań i kreatywnie 
tworzyć nowe mechanizmy finansowe 
- podsumował. 

Zbigniew Kamieński, zastępca 
Dyrektora Departamentu Innowacji 
i Przemysłu w Ministerstwie Gospo-
darki - opiekun Społecznej Rady ds. 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 
z ramienia resortu

Zbigniew Kamieński zapewnił, że 
nakreślone wcześniej trendy i kierunki 
działań niskoemisyjnych Ministerstwo 
Gospodarki chce uwzględnić w Naro-
dowym Programie Rozwoju Gospodar-
ki Niskoemisyjnej. Zaznaczył, iż nie jest 
to program ekologiczny a gospodarczy, 
który ma ograniczyć emisję, ale głów-
nie stanowić dźwignię rozwoju gospo-
darczego, poprawić energochłonność i 
materiałochłonność polskiej gospodar-
ki, zwiększyć zatrudnienie i umożliwić 
nowe innowacyjne przedsięwzięcia. Za 
największe wyzwanie dla tego Programu 

uznał jednoczesne wykorzystanie  po-
tencjału rozwojowego naszej gospodar-
ki oraz niepowodowanie w wyniku jego 
realizacji wzrostu emisji w wymiarze glo-
balnym. Jego zdaniem, bardzo istotny 
dla tworzenia Programu udział niezależ-
nych ekspertów, tym samym podkreślił 
wartość jaką jest dla Ministerstwa Go-
spodarki jest współpraca z Radą. Współ-
praca ta zapewnia zupełnie inne spoj-
rzenie na problemy w wielu sektorach, 
takich jak transport, budownictwo czy 
energetyka. - Mają szanse pojawić się 
propozycje, które dotychczas nie były 
rozważane - dodał. 

Na zakończenie swego wystąpie-
nia Zbigniew Kamiński podziękował 
członkom Rady za zaangażowanie w 
przygotowanie Narodowego Programu 
Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. 
Podkreślił, iż jest to praca społeczna i 
wyraził nadzieję, że współpraca będzie 
kontynuowana, pracy jest wciąż wiele 
do zrobienia. - Wpierw należy zakończyć 
identyfikację i opis wszystkich możliwych 
obszarów działania (około 500), następ-
nie dokonać ich priorytetyzacji, określić 
niezbędne instrumenty wsparcia oraz 
przygotować konkretne ścieżki realizacji 
wybranych priorytetów - podsumował.

Gość specjalny Prezydium Spo-
łecznej Rady ds. Rozwoju Gospodar-
ki Niskoemisyjnej

Piotr Górnik, prezes zarządu For-
tum Bytom-Zabrze 

Prezes Piotr Górnik przedstawił sta-
nowisko Fortum w zakresie propozycji 
wsparcia dla instalacji spalania wielopa-
liwowego w wysokosprawnej kogenera-
cji. Rozpoczynając, prezes Piotr Górnik 
odniósł się do stwierdzenia prof. Jerze-
go Buzka, mówiącego o tym, że na cie-
płownictwie może ciążyć 50% poprawy 
efektywności zużycia energii pierwot-
nej. W imieniu Fortum wyraził zainte-
resowanie uczestnictwem we wszyst-
kich trzech obszarach ciepłownictwa, w 
których możliwe jest obniżenie energo-
chłonności. Są nimi: wytwarzanie, prze-
sył i ograniczenie zużycia przez odbiorcę 
końcowego.

Prezes Piotr Górnik zdaje sobie 
sprawę z faktu, iż propozycja Fortum, 

dotycząca wsparcia dla instalacji spala-
nia wielopaliwowego jest tematem dys-
kusyjnym, natomiast wsparcie współ-
spalania w wysokosprawnej kogeneracji 
nie powinno budzić wątpliwości. Jego 
opinia dotyczy dwóch aspektów. Po 
pierwsze, przewidziany na 5 lat okres 
wsparcia jest niewystarczający i wyma-
ga wydłużenia do co najmniej 15 lat. Po 
drugie, prezes Górnik proponuje, by wy-
sokość wsparcia dla wysokosprawnych 
instalacji kogeneracyjnych zrównała się 
z poziomem wsparcia dla instalacji de-
dykowanych czy hybrydowych. 

Jako uzasadnienie stanowiska For-
tum Piotr Górnik podał fakt, że elektro-
ciepłownie dają obecnie największe 
możliwości w zakresie efektywnego po-
zyskiwania energii elektrycznej i ciepła. 
Zaznaczył, że ponad 50% dzisiejszej 
energii odnawialnej pochodzi z biopa-
liw z instalacji dedykowanych i instalacji 
współspalania. Przypomniał, że Polska 
zobligowana jest regulacjami unijnymi do 
osiągnięcia pewnego poziomu w zakre-
sie produkcji energii z OZE. - Powsta-
je w związku z tym pytanie: czy można 
zrezygnować ze wsparcia dla współ-
spalania w wysokosprawnej kogene-
reacji? Zwłaszcza, że dyrektywa unijna 
stawia te instalacje na równi z innymi 
instalacjami OZE. Współspalanie bio-
paliwa z węglem wydaje się najbardziej 
efektywne. Samo biopaliwo, zwłaszcza 
pochodzenia rolniczego, jest trudne w 
eksploatacji - dodał. 

Prezes Górnik przypomniał, że eu-
ropejski cel 3x20 dotyczy także efek-
tywności energetycznej, którą można 
poprawić poprzez propagowanie skoja-
rzonego wytwarzania energii elektrycznej 
i ciepła. Zauważył także, że rynek cieplny 
jest rynkiem lokalnym i podlega innym 
regulacjom niż rynek energii elektrycznej. 
- Na lokalnym rynku ciepła zapewnienie 
bezpieczeństwa i ciągłości dostaw cie-
pła wymaga stabilności dostaw paliw, 
odpowiednich zapasów paliwa, a  zastą-
pienie źródła innym nie jest łatwe i musi 
być kosztowne. Z tego także powodu 
wsparcie dla współspalania wielopali-
wowego w wysokosprawnej kogene-
racji jest tak potrzebne - zakończył.  o
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W Polsce rynek MFW ma tak-
że ogromny potencjał go-

spodarczy. Biorąc pod uwagę 
uwarunkowania systemowe, spo-
łeczne i środowiskowe, a także 
dotychczasowe plany inwestycyj-
ne,  możliwe jest uruchomienie 
1 GW w 2020 r., 2,5-3,5 GW w 
2025 r. i 6-7 GW w 2030 r. Za-
kładając wartość inwestycji na 
uśrednionym poziomie 13 mln zł/
MW, taki rozwój sektora ozna-
czałby inwestycje rzędu 13 mld 
zł do 2020 r. i 80-90 mld zł do 
2030 r. 

Jednym z podstawowych wa-
lorów morskiej energetyki jest to, 
że jej rozwój wymaga zaplecza 
logistyczno-budowlanego, któ-
ry tworzy się na bazie przemy-
słu morskiego. Biorąc pod uwagę 
doświadczenia zagraniczne, na 1 

Maciej Stryjecki, prezes zarządu, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

MW zainstalowanej mocy powsta-
je w stoczniach, portach  i innych 
zakładach przemysłu i usług  na-
wet 17 stałych miejsc pracy. Bio-
rąc pod uwagę, że część usług 
budowalnych, a zwłaszcza zwią-
zanych z budową takich kompo-
nentów elektrowni wiatrowych jak 
wieże i fundamenty, może być re-
alizowana w polskich zakładach; 
zatrudnienie w krajowym przemy-
śle morskim oraz usługach zwią-
zanych z rozwojem rynku MFW w 
Polsce może wynieść nawet 30 
000 etatów.

Część polskich stoczni została 
już odpowiednio zmodernizowana i 
przystosowana do produkcji nowo-
czesnych jednostek pływających, 
wykorzystywanych na rynkach 
innych krajów Unii Europejskiej. 
Wiodące polskie firmy rozwijające 

się w sektorze morskiej energe-
tyki wiatrowej, to przede wszyst-
kim: Stocznia CRIST, powstała po 
upadku Stoczni Gdynia, produku-
jąca specjalistyczne jednostki pły-
wające obsługujące budowę farm 
wiatrowych na Morzu Północnym 
GSG Towers, która powstała na 
terenach upadłej Stoczni Gdań-
skiej, produkująca wieże do elek-
trowni wiatrowych Energomontaż 
- Północ Gdynia, zajmująca się 
budową fundamentów pod mor-
skie turbiny wiatrowe i elementów 
ochrony przeciwkorozyjnej.  Stocz-
nia remontowa Gryfia w Szcze-
cinie, dzięki współpracy Stoczni 
CRIST, Bilf inger Berger i Fundu-
szu Inwestycyjnego MS TFI, zo-
stanie już wkrótce przekształcona  
w nowoczesny zakład produkują-
cy fundamenty dla MFW. Wartość 

Morska energetyka wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się 
rynków energetycznych na świecie. Według szacunków EWEA, opartych  

na planach inwestorskich oraz politykach energetycznych państw członkowskich, 
do 2020 r. zostanie wybudowanych 40 GW w morskich farmach wiatrowych 
(MFW), w tym od 6,5 do 10 GW na Bałtyku. Wartość rynku szacuje się  
na 240 mld zł do 2020 r. Eksperci są zgodni, że zatrudnienie w sektorze 
morskich farm wiatrowych wyniesie 150 000 miejsc pracy. Wartości te mogą 
zostać podwojone do 2030 r. 

Rynek MFW w Polsce
a ustawa OZE
Rynek MFW w Polsce
a ustawa OZE
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Rynek MFW w Polsce
a ustawa OZE
Rynek MFW w Polsce
a ustawa OZE

zamówień dla morskiej energe-
tyki wiatrowej jedynie w sekto-
rze stoczniowym, realizowanych 
w Polsce na eksport, szacowana 
jest dzisiaj na poziomie około 150 
mln euro rocznie. Przewiduje się, 
że w latach 2018-2025 wartość 
ta może wzrosnąć ponad cztero-
krotnie do 700 mln euro rocznie. 
Budowa 7 GW MFW na polskich 
obszarach morskich to koszt ok. 
90 mld zł. Prognozowany rozkład 
przyszłych nakładów inwestycyj-
nych w morskie farmy wiatrowe 
zakłada, że pod określonymi wa-
runkami, nawet do 60 mld zł mo-
że zostać skonsumowane przez 
polskie firmy.

Jednak rozwój morskiej ener-
getyki wiatrowej to nie tylko miej-
sca pracy w stoczniach. Dla ob-
sługi budowy, a następnie obsługi 
i serwisu farm na morzu, potrzeb-
ne będą ośrodki portowe, wokół 
których będą tworzone centra lo-
gistyczno-dostawcze i obsługowe 
morskiej energetyki. Przykładami 
takich centrów są dziś porty nie-
mieckie w Bremerhaven czy w Ro-
stoku. Dla polskiego rynku, takie 
zaplecze mogłoby powstać nie tyl-
ko w Gdyni i Gdańsku czy Szcze-
cinie i Świnoujściu, ale także w 
Darłowie, czy Ustce. Muszą też 
powstawać nowe kierunki studiów, 
a także być realizowane projek-
ty badawczo-wdrożeniowe, dzięki 
czemu stworzone zostanie zaple-
cze kadrowe i naukowo-techno-
logiczne dla morskiej energetyki 
i przemysłu.

Aby jednak taki rozwój gospo-
darczy wokół morskiej energetyki 
wiatrowej był możliwy, niezbędne 
jest stworzenie warunków sprzy-
jających na podjęcie wieloletnich, 
bardzo kosztownych i ryzykownych 
inwestycji, jakimi są morskie far-
my wiatrowe. Podstawowe otocze-
nie prawne w tym zakresie miała 
dać nowa ustawa o odnawialnych 
źródłach energii. Niestety, ustawy 
wciąż nie ma, a obecny system nie 
daje podstaw do realizacji inwesty-
cji morskich. Zaproponowane zapi-
sy projektu ustawy, też nie do koń-
ca spełniają oczekiwania branży. 
Powstaje więc pytanie: czy nowa 
ustawa, nawet jeśli wejdzie w ży-
cie, pozwoli na wykorzystanie pol-
skiego potencjału morskiej ener-
getyki czy też będzie niezbędne 
przyjęcie odrębnej legislacji dedy-
kowanej dla tej technologii?

Zaproponowane  w nowym 
projekcie ustawy o odnawialnych 
źródłach energii mechanizmy sta-
bilizujące system wsparcia dla in-
stalacj i  OZE w tym MFW, takie 
jak: gwarancja sprzedaży ener-
gii po stałej, ustalonej ustawowo, 
indeksowanej o wskaźnik inflacji 
cenie energii określona w usta-
wie, korekcja przychodu poprzez 
wskaźnik korekcyjny ustalany od-
rębnie dla każdej technologii w wy-
sokości stałej przez okres 15 lat, 
są rozwiązaniami zapewniający-
mi większą stabilność wsparcia 
wytwarzania energii z odnawial-
nych źródeł, a tym samym mniej-
sze ryzyko inwestycyjne. Z punktu 

widzenia rozwoju MFW taka kon-
strukcja systemu wsparcia jest do-
bra. Wątpliwości budzi brak indek-
sacji opłaty zastępczej o wskaźnik 
inflacji, co powoduje realny spa-
dek wysokości wsparcia w kolej-
nych latach. Stanowi to istotne 
źródło niepewności dla inwestycji 
morskich realizowanych w kolej-
nych latach. Można je jednak zni-
welować podwyższając stosownie 
poziom wsparcia, nadając odpo-
wiednią wartość współczynnikowi 
korekcyjnemu. 

Najważniejszym założeniem 
nowego systemu wsparcia ma 
być zapewnienie poszczególnym 
technologiom podobnego pozio-
mu opłacalności, pozwalającego 
na osiągnięcie poziomu zwrotu 
zainwestowanego kapitału w wy-
sokości IRR = 12%. Aby to osią-
gnąć, każda z technologi i  OZE 
będzie miała dedykowany współ-
czynnik korekcyjny, zwieszający 
lub zmniejszający ilość należnych 
świadectw pochodzenia za wytwo-
rzoną energię. Z punktu widze-
nia atrakcyjności systemu wspar-
cia dla inwestorów, w tym także 
z branży MFW, takie rozwiązanie 
jest dobre. Niestety, parametry, 
które przyjęto jako podstawowe 
dla obliczenia wysokości wspar-
cia dla MFW na polskich obsza-
rach morskich, nie odzwierciedlają 
faktycznych, aktualnych parame-
trów kosztowych krajowego rynku 
energetyki wiatrowej na morzu. Za-
łożony CAPEX i OPEX są niższe 
od spodziewanych, jako średnie 

Tab. 1. Mnożnik wzrostu CAPEX w zależności od odległości od brzegu i głębokości posadowienia MFW

Źródło: Europe's onshore and offshore wind energy potential, European Environment Agency EEA technical report, 2009. 
Na zielono oznaczono parametry typowe dla polskich projektów

Głębokość [m]
Odległość od brzegu [km]

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-100 100-200 >200

10-20 1,000 1,022 1,043 1,065 1,086 1,183 1,408 1,598

20-30 1,067 1,090 1,113 1,136 1,159 1,262 1,501 1,705

30-40 1,237 1,264 1,290 1,317 1,344 1,464 1,741 1,977

40-50 1,396 1,427 1,457 1,487 1,517 1,653 1,966 2,232
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właściwe dla polskich obszarów 
morskich, a tym samym zapropo-
nowany współczynnik korekcyjny 
1,8 nie daje możliwości uzyskania 
zwrotu zainwestowanego kapitału 
na poziomie IRR = 12%, a jedy-
nie 8-9%, co nie daje podstaw do 
podjęcia decyzji o przygotowaniu 
projektu. 

Analiza szczegółowych uwa-
runkowań lokalizacyjnych projek-
tów MFW, dla których wystąpiono 
o wydanie decyzji lokalizacyjnych 
(głębokość, odległość od brze-
gu) wskazuje, że ogromne zna-
czenie dla kształtowania się kosz-
tów inwestycyjnych na polskich 
obszarach morskich będzie mia-
ła decyzja o wyłączeniu z zabu-
dowy elektrowniami wiatrowymi 
akwenów położonych bliżej niż 22 
km od linii brzegowej (wody mo-
rza terytorialnego). Skutkiem te-
go ponad 75% elektrowni wiatro-
wych będzie lokal izowanych na 
wodach o głębokości większej niż 
30 m, a połowa projektów będzie 
zlokalizowana dalej niż 40 km od 
brzegu, z czego aż 20% ponad 
70 km. Ponieważ głębokość i od-
ległość od brzegu są podstawo-
wymi parametrami różnicującymi 
koszty inwestycyjne i operacyjne 
morskich farm wiatrowych, średni 
koszt inwestycyjny dla lokalizacji, 
na których wydawane są decy-
zje lokalizacyjne, będzie wyższy 
o ponad 30% względem projek-
tów lokalizowanych do 20 km od 
brzegu i na głębokości do 20 m. 
Biorąc pod uwagę wpływ głębo-
kości i  odległości od brzegu na 
koszt inwestycji, który prezentu-
je tabela 1, parametry systemu 
wsparcia określone w projekcie 
ustawy (cena energii, wysokość 
opłaty zastępczej oraz propono-
wany współczynnik korekcyjny dla 
MFW = 1,8) zapewnią opłacalność 
inwestycji na poziomie IRR = 12% 
dla MFW o kosztach inwestycyj-
nych nie większych niż 3,1 mln 
euro. Takich instalacji na polskich 

obszarach morskich będzie nie 
więcej niż 5%.

Z anal iz  wykonanych przez 
FNEZ wynika, że średni koszt in-
westycyjny dla polskich obsza-
rów morsk ich wynos i  obecn ie 
3,64 mln euro, przy czym najniż-
szy spodziewany koszt może wy-
nieść 3.07 mln euro, a największy 
4 mln euro. W ustawie założono 
natomiast, że koszt inwestycyjny 
wyniesie ok. 3,1 mln euro.  

W dalszych pracach nad syste-
mem wsparcia dla morskich farm 
wiatrowych, niezbędne jest więc 
podniesienie wysokości współ-
czynnika korekcyjnego. Ze wzglę-

wysokość wsparcia dla jak naj-
większej l iczby dobrych projek-
tów, warto jest rozważyć podział 
instalacji MFW na oddalone do 50 
km i ponad tą odległość i przy-
znać każdej z tych grup odrębny 
współczynnik. Projekty zgrupowa-
ne w bliższej kategorii dzielą się 
bowiem na mniej kosztowne (bli-
żej, płycej) i bardziej kosztowne 
(dalej, głębiej) jednak różnice w 
kosztach są na tyle niewielkie, że 
ustalenie średniego wsparcia dla 
całej grupy będzie dawało szansę 
na realizację w pierwszej kolejno-
ści najlepszych przedsięwzięć pod 
względem kosztowym i efektywno-
ściowym. Projekty mniej efektyw-
ne lub ponadprzeciętnie drogie, 
będą natomiast w rynkowy sposób 
eliminowane. Podobnie wyglądać 
będzie sytuacja w grupie projek-
tów położonych dalej niż 50 km, 
przy czym wyższe wsparcie po-
zwoli na rozwijanie naj lepszych 
pro jektów w północnej  częśc i 
polskiej wyłącznej strefy ekono-
micznej, która charakteryzuje się 
najmniejszymi konf l iktami spo-
łecznymi i środowiskowymi oraz 
największą produktywnością. W 
takim wariancie współczynniki za-
pewniające odpowiedni poziom 
wsparcia wynoszą 2 dla projek-
tów do 50 km i 2,3 dla projektów 
oddalonych nie mniej niż 50 km 
od brzegu.

Należy przy tym podkreślić, że 
system wsparcia MFW, określony 
w ustawie o OZE, nie będzie ge-
nerować kosztów z tytułu wspar-
cia wytwarzania energii przez MFW 
przez pierwsze 7 lat od wejścia 
ustawy w życie, gdyż, ze wzglę-
du na możliwości przyłączeniowe 
MFW do KSE oraz długi cykl in-
westycyjny, pierwsze inwestycje 
tego typu mają szansę rozpocząć 
eksploatację w 2020 r. Wysokość 
wsparcia określonego w ustawie 
OZE dla MFW na okres 2013-2020 
ma jednak kluczowe znaczenie dla 
dalszego rozwoju tego sektora w 

Brak rozwiązań 
dedykowanych 
morskim farmom 
wiatrowym 
umożliwiających 
prognozowanie 
wyniku 
finansowego 
w trakcie 
całego procesu 
przygotowania 
inwestycji, jest 
poważnym 
mankamentem 
projektu ustawy

”

du na konieczność jak najszybsze-
go zapewnienia konkurencyjności 
polskiego systemu wsparcia MFW 
względem dynamicznie rozwija-
jących się rynków zagranicznych 
oraz zapewnienia bankowalności 
projektów, którym zostały wyda-
ne lub zostaną wydane pozwole-
nia na wznoszenie MFW na pol-
skich obszarach morskich, przy 
utrzymaniu pozostałych parame-
trów określonych w ustawie, nie-
zbędne jest określenie współczyn-
ników korekcyjnych na poziomie 
2,1. Aby jednak zoptymalizować 
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Polsce. Tylko parametry gwarantu-
jące opłacalność tego typu inwe-
stycji na poziomie konkurencyjnym 
względem rynków zagranicznych, 
pozwolą na utrzymanie i przycią-
gnięcie do kraju kapitału inwesty-
cyjnego, pozwalającego na przygo-
towanie i realizację morskich farm 
wiatrowych.

Drugi istotny mechanizm pro-
jektowanej ustawy - określanie 
współczynników korekcyjnych dla 
poszczególnych technologii, z pro-
gnozą na kolejne okresy 5-letnie, 
z czego pierwsze na okres 2014-
2018 ustawą wprowadzającą pa-
kiet ustaw energetycznych, a na 
kolejny okres rozporządzeniem Mi-
nistra Gospodarki - jest bardziej 
prob lematyczny.  Zapewnia on 
funkcjonalność technologiom, któ-
rych proces przygotowania projek-
tu inwestycyjnego jest nie dłuższy 
niż 5 lat, a więc stanowczej więk-
szości instalacji OZE (ale nie dla 
morskich farm wiatrowych, gdzie 
okres przygotowania projektu in-
westycyjnego jest jednak dłuższy 
i sięga od 6 do 9 lat). Brak rozwią-
zań dedykowanych morskim farm 
wiatrowym umożliwiających pro-
gnozowanie wyniku finansowego 
w trakcie całego procesu przygo-
towania inwestycji, jest poważnym 
mankamentem projektu ustawy. 

Projekt ustawy o OZE zakła-
da możliwość zmiany warunków 
finansowych realizacji inwestycji 
OZE w przedziałach 5-letnich. Na 
takie bowiem okresy będą okre-
ślane współczynniki korekcyjne. 
Pierwsze warunki ekonomiczne dla 
instalacji OZE zostaną określone 
ustawą wprowadzającą ustawę o 
OZE, najprawdopodobniej na okres 
2013-2017. Kolejne współczynni-
ki zostaną określone rozporządze-
niem Ministra Gospodarki w 2015 
r., na okres 2016-2020, przy czym 
na dwa pierwsze lata (2016-17) 
określone zostaną te same współ-
czynniki co w ustawie wprowadza-
jącej. Kolejne współczynniki zo-

staną określone w 2018 r. na lata 
2019-2023. Taka konstrukcja ure-
alniania wysokości wsparcia w za-
leżności od aktualnych kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
poszczególnych technologii i jest 
dobra dla inwestycji, których okres 
przygotowania i realizacji jest nie 
dłuższy niż 5 lat - a więc większo-
ści instalacji OZE. Niestety, mor-
skie farmy wiatrowe mają znacznie 
dłuższy okres przygotowania pro-
jektu inwestycyjnego. Wynosi on 
od 6 do 9 lat, ze względu na długie 

czone do sieci nie wcześniej niż w 
2020 r. Należy przy tym pamiętać 
o specyfice przygotowania projek-
tów MFW, polegającej na wymogu 
bardzo wczesnego kontraktowania 
urządzeń (tzw. łańcuch dostaw). 
Ze względu na ograniczoną podaż 
wysoce specjalistycznych urzą-
dzeń i usług, bardzo długi okres 
budowy fundamentów, wież i tur-
bin, konieczność uwzględnienia 
bardzo specyficznych, nierzad-
ko niestandardowych rozwiązań 
technologicznych w projekcie bu-
dowlanym inwestor musi zabezpie-
czyć łańcuch dostaw przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowę. 
Wiąże się to z kontraktowaniem 
dostaw i usług na kilka lat przed 
rozpoczęciem budowy, a tym bar-
dziej przed oddaniem instalacji do 
użytku (3-5 lat). System wsparcia 
musi więc gwarantować te same 
warunki wsparcia na etapie kon-
traktowania, jak i na etapie odda-
nia do użytku gotowej inwestycji.  

Ponieważ koszt przygotowa-
nia morskiej farmy wiatrowej jest 
porównywalny z kosztem budowy 
średniej wielkości farmy wiatrowej 
na lądzie (ok. 200-300 mln zł) i jest 
rozłożony w bardzo długim czasie, 
po którym następuje etap realizacji 
inwestycji, wymagający pokrycia 
kosztów na poziomie 10-15 mld 
zł, w całym okresie przygotowania 
inwestycji konieczne jest bieżące 
kontrolowanie i zapewnianie ban-
kowalności całej inwestycji. Sys-
tem, w którym podczas przygo-
towania inwestycji 2 razy będzie 
dochodzić do zmiany warunków 
finansowych (dwa rozporządzenia 
Ministra Gospodarki określające 
wysokość współczynnika korekcyj-
nego w okresie 6 lat) powoduje, że 
ryzyko inwestycyjne jest zbyt duże 
i nie daje podstaw do podejmowa-
nia decyzji inwestycyjnych.  

W związku z powyższym na-
leży stworzyć dla morskich farm 
wiatrowych warunki porównywal-
ne z innymi technologiami, które w 

Należy stworzyć 
dla morskich 
farm wiatrowych 
warunki 
porównywalne 
z innymi 
technologiami, 
które w 
całym okresie 
przygotowania 
projektu 
inwestycyjnego 
będą znały 
wysokość 
współczynnika 
korekcyjnego (…)

”

procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, badań geotechnicz-
nych dna morskiego, projekto-
wania, uzgadniania trasy kabla 
przyłączeniowego, budowania łań-
cucha dostaw, zapewniania finan-
sowania oraz pogodowych uwa-
runkowań realizacji inwestycji. W 
przypadku projektów pilotażowych 
na danym rynku proces przygoto-
wania i realizacji inwestycji może 
być jeszcze dłuższy. W odniesieniu 
do uwarunkowań krajowych, na-
leży podkreślić, że choć pierwsze 
pozwolenia lokalizacyjne zostały 
wydane w 2012 r., to pierwsze in-
stalacje będą mogły zostać przyłą-
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całym okresie przygotowania pro-
jektu inwestycyjnego będą znały 
wysokość współczynnika korek-
cyjnego, który będzie obowiązy-
wał w chwili oddania ich inwesty-
cji do użytku. Wymaga to jednak 
wprowadzenia dla morskich farm 
wiatrowych specjalnych rozwią-
zań prawnych, które to umożliwią. 
Takimi rozwiązaniami może być 
np. określenie dla instalacji wy-
korzystujących energię wiatru na 
morzu wyjątku, polegającego na 
utrzymaniu wysokości współczyn-
ników korekcyjnych na tym samym 
poziomie przez dwa kolejne okre-
sy. Innym rozwiązaniem może być 
określenie, iż terminem określają-
cym wysokość współczynnika ko-
rekcyjnego przysługującego danej 
MFW nie jest data oddania insta-
lacji do użytku, ale data uzyskania 
pozwolenia na budowę, o ile odda-
nie do użytku nie nastąpi później 
niż w terminie 4 lat od uzyskania 
pozwolenia na budowę (uzyskanie 
pozwolenia na budowę 6 lat i na 
wybudowanie 4 lata).    

W skrajnym przypadku można 
rozważyć, biorąc pod uwagę cele 
zapisane w Krajowym Planie Dzia-
łań (500 MW w MFW do 2020 r.), 
uwzględnienie, w rozporządzeniu 
regulującym wysokość współczyn-
ników na lata 2017-2020, premii 
dla projektów które zostaną od-
dane do użytku przed 2020 r. w 
postaci utrzymania współczyn-
ników korekcyjnych określonych 
na pierwszy 5-letni okres. Takie 
rozwiązanie pozwoliłoby na ogra-
niczenie ryzyka inwestycyjnego 
dla krajowych projektów pilotażo-
wych, które z natury rzeczy wiążą 
się zawsze z większymi koszta-
mi, znacznie większą skalą ryzyka 
oraz mniejszą optymalizacją roz-
wiązań niż projekty kolejne.   

Rozwój morskie j  energetyki 
wiatrowej cieszy się dużym po-
parciem pol i tycznym. W zorga-
nizowanej w styczniu w Słupsku 
przez Fundację na rzecz Energe-

tyki Zrównoważonej Konferencji 
„Morska energetyka - kołem za-
machowym rozwoju przemysłu i 
regionów nadmorskich" brali udział 
liczni liderzy polityczni z regionów 
nadmorskich, w tym przedstawi-
ciele Rządu, Parlamentu i Pomor-
sk iego oraz Zachodniopomor-
skiego Zarządu Wojewódzkiego. 
Podczas dyskusj i  o aktualnych 
uwarunkowaniach rozwoju mor-
skiej energetyki w Polsce wspólnie 
z ekspertami, inwestorami i przed-
stawicielami przemysłu morskiego 
określono najważniejsze zadania, 
jakie pozwolą na wykorzystanie 

Drugim zadaniem jest uchwa-
lenie systemu wsparcia, pozwala-
jącego na efektywną realizację i 
eksploatację morskich farm wia-
trowych, konkurencyjnego wzglę-
dem systemów zagranicznych, w 
celu przyciągnięcia kapitału inwe-
stycyjnego. System taki powinien 
zawierać się w ustawie o OZE lub 
w odrębnej, dedykowanej dla mor-
skiej energetyki, legislacji. Powi-
nien uwzględniać specyf ikę tej 
technologii, w tym wysokie kosz-
ty inwestycyjne i długi czas przy-
gotowania inwestycji, połączoną 
z dużą produktywnością i stabil-
nością wytwarzania energii.

Niezbędne jest także zwięk-
szen ie  moż l iwośc i  p rzy łącze-
niowych dla MFW, poprzez we-
ryf ikację wydanych dotychczas 
warunków przyłączenia dla lądo-
wych farm wiatrowych i przezna-
czenie części zwolnionych mo-
cy przyłączeniowych dla MFW. 
Działanie to powinno zostać po-
łączone z przygotowaniem II run-
dy wyboru lokal izacj i  dla MFW, 
na drodze konkursów, w ramach 
których inwestorzy ubiegaliby się 
o decyzje lokalizacyjne i warunki 
przyłączenia do sieci.

Tworzenie warunków dla mor-
skie j  energetyki  wiatrowej mu-
si być powiązane z kreowaniem 
polityki regionalnej, nastawionej 
na zwiększanie potencjału ma-
łych i średnich portów oraz prze-
mysłu morskiego w takich ośrod-
kach jak Darłowo, Ustka, Słupsk, 
w celu stworzenia nowoczesnego, 
konkurencyjnego w stosunku do 
ośrodków niemieckich centrum 
obsługi łańcucha dostaw oraz ser-
wisu dla morskich farm wiatro-
wych. Rozwój branży, musi być 
skorelowany z regionalną polityką 
edukacyjną i naukową, której za-
daniem powinno być stworzenie 
zaplecza kadrowego i technolo-
gicznego dla krajowego przemysłu 
morskiego i energetyki wiatrowej 
na morzu. o

Tworzenie 
warunków 
dla morskiej 
energetyki 
wiatrowej musi 
być powiązane 
z kreowaniem 
polityki 
regionalnej, 
nastawionej na 
zwiększanie 
potencjału małych 
i średnich portów 
oraz przemysłu 
morskiego (…)

krajowego potencjału morskiej 
energetyki. 

Przede wszystkim należy opra-
cować program rozwoju morskiej 
energetyki i przemysłu, określa-
jący cele i narzędzia ich osiąga-
nia. Istotne jest również skoordy-
nowanie działań w zakresie jego 
wdrażania na różnych szczeblach 
administracji państwowej i samo-
rządowej. Program powinien okre-
ślić potencjał morskiej energetyki 
na poziomie ok 6-7 GW w 2030 r., 
gdyż taki cel pozwoli na urucho-
mienie inwestycji w krajowy polski 
przemysł morski na szeroką skalę. 

”
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Debata na temat Szyny Bałtyckiej 

miała za zadanie rozważyć moż-
liwości Polski i dostępność rozwiązań 
technologicznych, które mogą wspo-
móc efektywne wykorzystanie ener-
gii wiatrowej z morza. Morskie Sys-
temy Energetyczne to idea nowych 
mocy wytwórczych i sieci przesyło-
wych w energetyce, którymi Polska 
już teraz powinna się zająć, aby nikt 
nie wyeliminował nas z europejskiej 
czołówki. Prelegenci udowadniali za-
sadność stworzenia Szyny Bałtyckiej 
jako rozwiązania alternatywnego dla 
odnawialnych źródeł energii na lą-
dzie. Zdaniem ekspertów biorących 
udział w debacie, aby Polska była li-
czącym się graczem i uszczknęła z 
„tortu” energetycznego, niezbędne 
jest podjęcie kroków legislacyjnych 

Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. 

Realizacja projektów morskich farm wiatrowych może odegrać znaczącą 
rolę w realizacji celów określonych dla Polski przez pakiet energetyczno-

klimatyczny UE oraz jego przewidywaną kontynuację - tak wynika ze wstępnych 
badań potencjału wiatrowego polskich obszarów morskich. 
Przy ostrożnym szacunku gęstości zabudowy farm wiatrowych na poziomie  
5 MW/km2, efektywny potencjał do wykorzystania wynosi ponad 10 GW mocy 
zainstalowanej (na powierzchni ok. 2000 km2) dla obszarów o głębokości 
od 20 do 40 metrów. Ta ilość mocy wiatrowych wyprodukowałaby więcej energii 
elektrycznej, niż całe polskie potrzeby w zakresie OZE do 2020 r.

Szyna Bałtycka - Morskie Systemy 
Energetyczne a gospodarka niskoemisyjna

oraz jednoznaczne zaangażowanie 
się państwa. Zasadność dyskusji tłu-
maczy fakt, że skoro inne kraje reali-
zują ten projekt, to prawdopodobnie 
oznacza to, że jest on korzystny. 

W debacie udział wzięli m.in.: Ja-
nusz Pilitowski, dyrektor Departamen-
tu Energii Odnawialnej, Ministerstwo 
Gospodarki; Edward Słoma, zastępca 
dyrektora Departamentu Energetyki, 
Ministerstwo Gospodarki; dr inż. An-
na Goralewska-Burdukiewicz, starszy 
inspektor, Inspektorat Nadzoru Tech-
nicznego i Zagospodarowania Prze-
strzennego, Urząd Morski w Słupsku; 
Andrzej Cieślak, główny specjalista, 
Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Za-
gospodarowania Przestrzennego, 
Urząd Morski w Gdyni; Cezary Szwed, 
dyrektor Departamentu Rozwoju Sys-

temu, PSE Operator; Maciej Stryjecki, 
prezes Fundacji na rzecz Energetyki 
Zrównoważonej; Mariusz Witoński, 
ekspert, Polskie Sieci Morskie; Ja-
rosław Sokołowski, krajowy dyrektor 
Dywizji Systemy Energetyczne, ABB; 
prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz 
generalny Społecznej Rady ds. Roz-
woju Gospodarki Niskoemisyjnej. De-
batę poprowadziła p. Marina Coey, 
prezes zarządu spółki Procesy Inwe-
stycyjne Sp. z o.o.

Marina Coey rozpoczęła od przy-
bliżenia pojęcia Szyny Bałtyckiej w 
kontekście przesyłu energii pozyski-
wanej z odnawialnych źródeł energii. 
- Szyna Bałtycka to główna oś przesy-
łowa Polskich Sieci Morskich. Składa 
się z podmorskiego kabla stałoprądo-
wego przesyłowego 400 kV o długo-
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ści ok. 350 km oraz 3-4 węzłowych 
morskich stacji wysokiego napięcia, 
a przebiega wzdłuż brzegu morskie-
go - mówiła.

Dzisiejsze możliwości przyłączenia 
bałtyckich farm wiatrowych do sieci są 
w Polsce mocno ograniczone. Według 
PSE Operator obecny plan rozwoju 
sieci umożliwi do 2020 r. przyłącze-
nie do sieci przesyłowej morskich farm 
wiatrowych o mocy maksymalnie oko-
ło 1000 MW. Realizacja dodatkowych, 
lecz wykraczających poza plan dzia-
łań modernizacyjno-inwestycyjnych do 
2025 r. pozwoli na zwiększenie mocy 
przyłączeniowej o kolejnych 2000 MW. 
Przyłączenie farm o wielkości powy-
żej 3000 MW będzie wymagało dal-
szej rozbudowy sieci przesyłowej, co 
będzie realizowane prawdopodobnie 
dopiero po 2025 r. Tymczasem we-
dług ostrożnych szacunków wszystkie 
wnioski o pozwolenie na wznoszenie 
i użytkowanie morskich farm wiatro-
wych w polskich obszarach morskich 
złożone do Ministerstwa Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
o wartości przekraczającej 400 mld 
zł mogłyby mieć łączną moc ponad 
31 tys. MW. To oznacza, że z powo-
du ograniczonych możliwości przesy-
łu energii z morskich farm wiatrowych, 
ambitne plany większości inwestorów 
zostaną przekreślone. - Jak temu za-
pobiec? Czy to jest tylko polski pro-
blem, czy da się go rozwiązać i jak 
rozwiązują go inne kraje? Czego po-
trzebujemy, żeby go rozwiązać i jakie 
są najlepsze przykłady w świecie? - 
Marina Coey skierowała pytania do 
ekspertów.

Maciej Stryjecki, prezes Funda-
cji na rzecz Energetyki Zrównowa-
żonej zabrał głos jako pierwszy. Na 
wstępie podzielił się ze wszystkimi re-
fleksją. - W dniu dzisiejszym może-
my mówić o przełomie, jeżeli chodzi 
o sytuację morskiej energetyki wia-
trowej w Polsce. Podczas VII Forum 
Energetycznego, Minister Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej - 
Sławomir Nowak miał przemówienie 
wprowadzające na panelu dotyczącym 

przyszłości energetyki w Polsce - po-
wiedział prezes Stryjecki. Wypowiedź 
Ministra Nowaka była zdecydowana, 
dawała ewidentnie wyraz poparcia po-
litycznego obecnego rządu dla mor-
skiej energetyki wiatrowej, wskazu-
jąc jednocześnie na korzyści i zakres 
prac, który jest do zrobienia dla dal-
szego rozwoju. Jednym z kluczowych 
elementów w tym procesie jest moż-
liwość podłączenia do sieci Morskich 
Farm Wiatrowych i wyprowadzanie 
prądu, które one wytworzą. Morska 
energetyka wiatrowa jest bez wątpie-
nia jednym z najbardziej dynamicznie 
rozwijających się sektorów energe-
tycznych w Europie. Już dzisiaj jest 
zainstalowanych ponad 1500 turbin o 
mocy ponad 4300 MW. W chwili obec-
nej jest budowanych i przygotowanych 
kolejne 3,7 GW w morskiej energetyce 
wiatrowej - wyliczał prezes Fundacji. 

Mimo kryzysu ekonomicznego, 
przyrost zainstalowanych mocy z ro-
ku na rok, zwłaszcza w Europie, jest 
coraz większy. - W Polsce rok temu 
zmieniła się ustawa o obszarach mor-
skich RP i administracji morskiej, któ-
ra pozwoliła na wydawanie pozwoleń 
lokalizacji morskich farm wiatrowych, 
spełniających wymogi inwestycyjne dla 
tej technologii. Inwestorzy zareagowa-
li dużym zainteresowaniem. Złożono 
62 wnioski. Do chwili obecnej zosta-
ło wydanych 14 pozwoleń na wzno-
szenie i wykorzystywanie sztucznych 
wysp, konstrukcji i urządzeń w pol-
skich obszarach morskich - poinfor-
mował prezes Stryjecki. - Pięć z nich 
zostało opłaconych. Przy czym ca-
ła opłata za wydanie pozwolenia sta-
nowi 1% wartości przedsięwzięcia, a 
pierwsza rata 0,1%. Z tego tytułu już 
dzisiaj do budżetu państwa wpłynęło 
90 mln zł - dodał.

Okazuje się, że nawet podczas 
spowolnienia gospodarczego jest sek-
tor, który zaczyna generować wpływy, 
za którym stoją gigantyczne inwesty-
cje. - Mamy dwa scenariusze rozwoju 
morskiej energetyki wiatrowej w Pol-
sce. Jeden pesymistyczny, drugi opty-
mistyczny. Pesymistyczny to ten, który 

mówi, że to, co zostało wydane i opła-
cone do tej pory będzie miało szanse 
na realizacje - mówił prezes. Chodzi 
o 0,6 GW w 2020 r., 0,8 GW w 2022 
r., 1,1 GW w 2025 r., i 3 % GW około 
2030 r. Według niego wariant optymi-
styczny wskazuje na wykorzystanie 
pełnego energetycznego potencjału 
polskich obszarów morskich i wybu-
dowanie 6 GW w polskiej wyłącznej 
strefie ekonomicznej.

Prezes Stryjecki wskazał na pro-
blemy środowiskowe i przestrzenne 
lokalizowania infrastruktury przyłącze-
niowej dla morskich farm wiatrowych. 
- Na morzu nie będzie łatwo, ale na 
lądzie nie będzie lepiej, a nawet trud-
niej z powodu obszarów chronionych 
na polskim wybrzeżu (rezerwaty). Wy-
zwania środowiskowe będą niezwy-
kle istotne przy każdym projektowa-
niu sieci elektroenergetycznej, czy to 
na lądzie, czy na obszarach morskich. 
Powstaje pytanie gdzie będzie łatwiej 
i szybciej - wydaje się, że jednak na 
morzu - mówił Stryjecki.

W swoim wystąpieniu prezes 
przedstawił także szanse i możliwości 
oraz zasadność rozwijania wspólnych 
przyłączy dla morskich farm wiatro-
wych. - Kładąc jeden kabel, minima-
lizujemy konflikty przestrzenne, śro-
dowiskowe i społeczne - tłumaczył. 
- Upraszczamy i skracamy proces 
przygotowania i budowy tych przy-
łączeń, bo konflikty środowiskowe i 
przestrzenne zdecydowanie spowal-
niają przygotowanie takiej inwestycji 
- zaznaczył. Nie bez znaczenia są tak-
że wyliczenia finansowe i koszty przy-
łączenia. - Hub umożliwiający przyłą-
czenie trzech farm wiatrowych jednym 
kablem eksportowym, czyli łączącym 
punkt zbiorczy z punktem na lądzie, 
powoduje mniej więcej 20% zmniej-
szenie kosztów przyłączenia każdej z 
tych farm oddzielnie - zauważył. Roz-
budowa sieci morskich, zwłaszcza  
w ujęciu połączeń transgranicznych, 
skutkuje ponadto większymi możliwo-
ściami przesyłu energii i bilansowania. 
Dzięki temu potencjał przyłączeniowy 
morskich farm wiatrowych powinien 
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się zwiększyć. Ponadto wzrost prze-
pustowości połączeń międzynarodo-
wych zwiększa bezpieczeństwo ener-
getyczne naszego kraju.

Jednym z priorytetów Komisji Eu-
ropejskiej jest spójna polityka integra-
cji systemów elektroenergetycznych 
państw basenu Morza Bałtyckiego. 
Warto, żeby Polska w tych działaniach 
brała czynny udział. 

W wypowiedzi pojawiło się także 
pytanie: jakie kroki trzeba podjąć, że-
by przejść do konkretów w zakresie 
tworzenia Szyny Bałtyckiej? Niezbęd-
ne są analizy techniczne oraz ekono-
miczne możliwości rozwoju morskich 
systemów energetycznych. Nie bez 
znaczenia są także uzgodnienia kon-
cepcji technicznych realizacji Szyny 
Bałtyckiej pomiędzy operatorem i inwe-
storami. - Istotne jest podjęcie odpo-
wiednich decyzji politycznych - rozwój 
sieci morskich farm wiatrowych wpisz-
my do polityki energetycznej kraju, do 
strategii rozwoju sieci - podkreślił pre-
zes Stryjecki. - Do tego konieczne są 
uzgodnienia międzynarodowe, gdyż 
projekt ten nie będzie miał sensu, jeżeli 
na jakimś etapie nie będzie wychodził 
poza granice polskich obszarów mor-
skich - dodał. Kolejnym krokiem jest 
przygotowanie planu inwestycyjne-
go i zgłoszenie go na listę projektów 
priorytetowych Komisji Europejskiej. 
- Nie możemy doprowadzić do sytu-
acji, żeby ktoś nas w tym wyprzedził. 
Polska wejdzie do tej gry, jeżeli odpo-
wiednio wcześniej podejmiemy decy-

zje polityczne i przygotujemy odpo-
wiednie rozwiązania i konkretny projekt 
- powiedział. - W całym procesie nie-
zbędny jest odpowiedni zapis ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, który 
będzie sprzymierzeńcem rozwoju ener-
getyki wiatrowej na morzu w Polsce, 
bo bez efektywnego systemu wspar-
cia nie będzie projektów farm, a wte-
dy nie będzie sensu budowania sieci 
morskich - zakończył.

Janusz Pilitowski, dyrektor De-
partamentu Energii Odnawialnej w 
Ministerstwie Gospodarki na wstępie 
podkreślił, że Ministerstwo Gospodar-
ki pracuje nad kształtowaniem polity-
ki energetycznej państwa w zgodzie 
z polityką UE, a tym samym promuje 
konkretne rozwiązania. 

Podstawowym i najistotniejszym 
dokumentem rządowym jest „Polity-
ka energetyczna Polski do 2030 ro-
ku” oraz krajowy plan działań na rzecz 
rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
- Tam dostrzegamy nie tylko chęć, ale 
też pewne zobowiązania, które zosta-
ły przyjęte, aby energetyka odnawial-
na miała swoje miejsce i znaczenie w 
Polsce jako istotne źródło w zakresie 
wytwarzania i konsumpcji wytwarzanej 
energii elektrycznej - mówił. 

- Dla departamentu, który repre-
zentuję, jednak najistotniejsze jest to, 
aby polityka wiatrowa na morzu sta-
nowiła istotny element „tortu” energe-
tyki odnawialnej w Polsce - podkreślił 
przedstawiciel resortu. - Muszę od-
nieść się do dwóch zasadniczych kwe-
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stii - energetyka wiatrowa na morzu 
nie może się rozwijać bez wdrożenia 
odpowiednich rozwiązań legislacyj-
nych. Chcemy wspierać energetykę 
odnawialną na morzu poprzez system 
tzw. zielonych certyfikatów. Wysokie 
współczynniki korekcyjne dla ilości wy-
tworzonej energii elektrycznej ze źró-
deł wiatrowych na morzu pozwolą, w 
naszej ocenie, osiągnąć inwestorom 
korzystny wynik finansowy - dodał. 

Resort gospodarki wskazuje na 
konieczność uwzględnienia gwarancji 
dla inwestorów, za którymi stoi projekt 
ustawy, a docelowo akt prawny w po-
staci ustawy o odnawialnych źródłach 
energii. Istotne jest także określenie 
zakresu wsparcia dla inwestorów, któ-
rzy podejmują się tych przedsięwzięć, 
aby mieli pewność uzyskania określo-
nego poziomu przychodów. - To, moim 
zdaniem, będzie rozwiązanie daleko 
idące w czasie w stosunku do innych 
technologii. W przypadku energetyki 
wiatrowej na morzu, proces od zło-
żenia wniosku o wydanie pozwolenia 
na sztuczną wyspę do czasu wytwo-
rzenia pierwszej energii elektrycznej z 
tego źródła, to czas, który się mierzy 
w latach - tłumaczył. 

- Ale z kolei, jeżeli to wsparcie bę-
dzie za duże, zaczną się istotne pro-
blemy - kwestia oceny, czy nie mamy 
do czynienia z przypadkiem nadmier-
nej pomocy publicznej. I na to zwra-
cam uwagę - podkreślił. 

Według deklaracji UE nie będzie 
mniej pieniędzy na cele związane z 
rozwojem energetyki odnawialnej. To 
jest dobry sygnał dla potencjału i moż-
liwości rozwoju energetyki wiatrowej 
na morzu. 

Dyrektor zakończył wystąpienie 
refleksją związaną z pracami legisla-
cyjnymi. - Trzeba jasno powiedzieć, 
że wsparcie dla energetyki wiatrowej 
na morzu to jest zadanie dla Ministra 
Gospodarki, ale też swoiste działanie 
wspierające i pewnego rodzaju zgoda 
na wspólne inicjatywy ustawodawcze 
również w obszarze przepisów prawa, 
które nie jest bezpośrednio dedyko-
wane przez Ministra Gospodarki. Nie-
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zbędna jest współpraca z Ministrem 
Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej, Ministrem Środowiska 
w zakresie zmian legislacyjnych w in-
nych obszarach, ale działających na 
rzecz energetyki odnawialnej w tym 
również morskich farm wiatrowych - 
podsumował.

Edward Słoma, zastępca dyrek-
tora Departamentu Energetyki w Mi-
nisterstwie Gospodarki na wstępie 
zapowiedział, że opowie o kierunkach, 
w jakich energetyka polska powinna 
podążać. Nadmienił, że dzisiaj opie-
ramy się na rządowym dokumencie z 
2009 r. - „Polityka energetyczna Pol-
ski do roku 2030”. Ponieważ zgodnie 
z Prawem energetycznym ten doku-
ment jest co kilka lat weryfikowany, 
Departament Energetyki pracuje nad 
aktualnym kształtem tego dokumentu. 

- Z pewnością dywersyfikacja no-
śników energii w naszym kraju jest, by-
ła i będzie. Od 2 lat podejmujemy prze-
budowę Prawa energetycznego, które 
będzie nie tylko nadążało ze zmianami 
technologii, ale również inspirowało do 
rozwoju nowych technologii - powie-
dział dyrektor Słoma. 

- Myślimy o tym, aby nasz kraj, na-
sza gospodarka, nasze społeczeństwo 
miały pewność, że będą ciągłe, nie-
przerwane dostawy energii elektrycz-
nej. Zmiana, polegająca na wkracza-
niu do energetyki nowych technologii, 
wiąże się z przebudową systemu ener-
getycznego tak, aby optymalizować 
koszty i w konsekwencji, abyśmy my 
jako odbiorcy energii płacili za dosta-
wę energii możliwie najmniej - podkre-
ślił. Szukamy rozwiązań, analizujemy 
informacje, które pozwolą nam zop-
tymalizować wsparcie tam, gdzie jest 
ono konieczne. Zależy nam, abyśmy 
ten system rozwijali w sposób zrówno-
ważony w perspektywie kolejnych lat - 
podsumował dyrektor Edward Słoma.

- PSE Operator odpowiada za 
bezpieczne funkcjonowanie systemu 
elektroenergetycznego dzisiaj i w per-
spektywie przyszłej - rozpoczął Ceza-
ry Szwed, dyrektor Departamentu 
Rozwoju Systemu, PSE Operator. 

Plan rozwoju sieci przesyłowej opra-
cowany do 2025 r. uwzględnia, m.in., 
zapewnienie możliwości przyłączenia 
źródeł odnawialnych, w tym farm wia-
trowych (morskich i lądowych), przy-
łączania nowych elektrowni konwen-
cjonalnych, poprawę zasilania wielkich 
aglomeracji oraz rozwój połączeń z 
systemami krajów sąsiednich. W wy-
miarze finansowym w perspektywie 
2025 r. planuje się poniesienie nakła-
dów inwestycyjnych na poziomie 23 
mld zł, a do 2017 r, blisko 10 mld zł. 

- W wymiarze rzeczowym efektem 
realizacji planu będzie, m.in., budowa 
4600 km nowych torów linii przesyło-
wych 400 kV oraz rozbudowa stacji 
elektroenergetycznych, w tym dla przy-
łączenia źródeł odnawialnych, przede 
wszystkim właśnie farm wiatrowych - 
wyliczał dyrektor Szwed. W tej chwili 
moc przyłączonych farm wiatrowych 
(lądowych) to ok. 2500 MW. 

W polityce energetycznej kraju za-
planowano, że w 2020 r. do systemu 
elektroenergetycznego będą przyłą-
czone farmy wiatrowe o mocy 6650 
MW, z czego co najmniej 500 MW w 
morskich farmach wiatrowych. Dyrek-
tor Szwed podkreślił, że realizacja tyl-
ko części projektów z wydanych przez 
PSE Operator i operatorów systemów 
dystrybucyjnych warunków przyłącze-
nia dla farm wiatrowych pozwoli osią-
gnąć ten cel. - Podnieśliśmy sobie 
poprzeczkę wyżej niż wyznaczyła ją 
polityka energetyczna kraju - mówił. 
Od strony technicznej o możliwościach 
przyłączenia nowego obiektu do syste-
mu, w szczególności farm wiatrowych, 
decydują dwa podstawowe czynniki: 
sieciowy i bilansowy. Pierwszy ozna-
cza takie zaplanowanie rozbudowy 
stacji i linii elektroenergetycznych, że-
by obiekt można było przyłączyć, ode-
brać z niego moc i przesłać do odbior-
ców. Czynnik bilansowy wskazuje na 
ilość energii elektrycznej, jaką system 
elektroenergetyczny może w danych 
warunkach pracy (uwzględniając zapo-
trzebowanie na moc i generację źródeł 
zdeterminowanych) zaabsorbować. - 
Jeżeli rozważamy temat przyłączenia 

morskich farm wiatrowych do jedne-
go systemu elektroenergetycznego, 
to trzeba sobie zdać sprawę, że ilość 
mocy, którą możemy przyjąć jest ogra-
niczona - podkreślił. Obecnie energia 
elektryczna może być magazynowa-
na praktycznie tylko w elektrowniach 
szczytowo-pompowych. Takich elek-
trowni w Polsce mamy stosunkowo 
niewiele, większe możliwości są np. 
w krajach skandynawskich. Dlatego 
niezbędna jest współpraca międzyna-
rodowa, która może dać nam korzyści 
ze wspólnego zarządzania systemem 
europejskim, w tym jego zdolnościami 
bilansowymi. 

Dyrektor zwrócił także uwagę na 
zagadnienia wymagające uregulowa-
nia - technologię budowy sieci na mo-
rzu, rozstrzygnięcie kto będzie wła-
ścicielem sieci morskich, a kto ich 
operatorem, uzupełnienie regulacji 
prawnych, itp. - Zgadzam się z wy-
powiedziami przedmówców, że miks 
energetyczny powinien być określony 
również w zakresie źródeł odnawial-
nych. Do tej pory mieliśmy do czynie-
nia praktycznie tylko z farmami wia-
trowymi na lądzie, teraz otwierają się 
nowe możliwości. Zagadnienia wy-
magające ustalenia są przedmiotem 
projektu uruchomionego z udziałem 
organizacji europejskich operatorów 
systemów przesyłowych ENTSO-E, 
w którym uczestniczy PSE Operator. 
Zgodnie z planem za ok. 3 lata wyni-
ki projektu powinny dać odpowiedź 
na powyższe kwestie - powiedział na 
zakończenie.

Andrzej Cieślak, główny spe-
cjalista w imieniu swoim oraz dr inż. 
Anny Goralewskiej-Burdukiewicz z 
Inspektoratu Nadzoru Techniczne-
go i Zagospodarowania Przestrzen-
nego w Urzędzie Morskim w Słup-
sku, rozpoczął od stwierdzenia, że 
administracja morska jest na końcu 
wszystkich procesów decyzyjnych. 
Administracja morska jako zarządcy 
morza, administracja morska nie two-
rzy energetyki wiatrowej na morzu, na-
tomiast wspiera ją od kiedy pojawiła 
się ta idea. Zauważa się jednak pew-
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ne trudności związane z energetyką 
wiatrową na morzu, które wynikają z 
wciąż nieokreślonych celów i zadań, 
np. rozbieżności pomiędzy zadeklaro-
waną zdolnością PSE Operator, a po-
ziomami energii zapisanymi w polity-
ce energetycznej państwa. Zadaniem 
administracji morskiej jest poprawne 
zorganizowanie przestrzeni morskiej 
i wprowadzenie zasad dobrego ko-
rzystania z niej. - Przestrzeń morska 
już teraz jest intensywnie użytkowa-
na przez wiele podmiotów, a jedno-
cześnie konieczne jest zagwaranto-
wanie rezerw przestrzeni dla nowych 
użytkowników, w tym również wpro-
wadzających nowe, obecnie jeszcze 
nieznane technologie - powiedział Cie-
ślak. - Aby móc to wykonać, potrze-
bujemy jasnych decyzji politycznych, 
które będziemy mogli wpisać w plan 
zagospodarowania przestrzennego 
- dodał. Oznacza to, że w ramach 
procesu planowania przestrzennego 
obszarów morskich wszyscy użytkow-
nicy, a także ministerstwa i inne organy 
,będą musiały przedstawić potrzeby i 
oczekiwania wobec przestrzeni mor-
skiej wraz z określeniem warunków 
techniczno-przestrzennych dla swo-
ich przedsięwzięć. 

Przedstawiciel Urzędu Morskiego 
w Gdyni stwierdził, że nie widzi sen-
su budowania szyny, jeżeli poziom 
produkcji energii z farm wiatrowych 
miałby być na poziomie tylko 500 czy 
1000 MW. Według niego lepszym, a 
na pewno tańszym rozwiązaniem by-
łoby rozsądne usytuowanie kilku farm 
i połączenie ich z brzegiem za pomo-
cą jednej lub dwóch „nieszynowych” 
nitek. - Jeżeli natomiast długofalowa 
polityka państwa będzie przewidywa-
ła wyższe poziomy produkcji energii z 
morza, to wtedy należy poważnie my-
śleć o szynie i integracji naszego sys-
temu z europejskim - podkreślił. Swoje 
stwierdzenie zobrazował na liczbach 
- produkcja około 1000 MW wymaga 
zajęcia powierzchni co najwyżej 200 
km2, tj. kwadratu o bokach ok. 14x14 
km. - To jest obszar jednej farmy wia-
trowej, zatem zastosowanie szyny, któ-

ra z założenia ma łączyć wiele farm, 
jest bezcelowe - powiedział.

Wyraził jednak nadzieję, że do re-
alizacji projektu Szyny Bałtyckiej doj-
dzie. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, 
że szyna sama w sobie przedstawia 
mnóstwo problemów przestrzennych. 
- Jako administracja zarządzająca mo-
rzem oczekujemy konkretnych zało-
żeń, potrzebnych do przestrzenne-
go rozlokowania farm wiatrowych, a 
zwłaszcza miejsc, w których będą one 
mogły podłączyć się do szyny - mówił. 
- Ilość takich miejsc będzie zależała od 
celów polityki energetycznej. Te cele 
powinny być wstępnie określone już 
na etapie formułowania planu prze-
strzennego, który chcemy sporządzić 
w ciągu paru lat - zaznaczył. Wyraził 
prośbę skierowaną do stosownych 
resortów o poddanie się presji cza-
su i zaopatrzenie Urzędów Morskich 
w odpowiednie informacje, które po-
zwolą stworzyć dobry plan zagospo-
darowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich.

Na wstępie, w ramach komenta-
rza, Jarosław Sokołowski, krajowy 
dyrektor Dywizji Systemy Energe-
tyczne w ABB odniósł się do wypo-
wiedzi swoich poprzedników. - Mam 
wrażenie, że te sprawy, którymi zaj-
mują się moi przedmówcy dotyczą-
ce legislacji i kalkulacji opłacalności 
są znacznie mniej zaawansowane niż 
sama technika - mówił.

Farmy wiatrowe już istnieją, a za-
tem wszystko co jest potrzebne do 
budowy sieci morskiej jest dostęp-
ne. Wszystkie elementy wchodzące 
w skład farm wiatrowych oraz sieci 
wielopunktowych są projektowane, 
produkowane i z powodzeniem insta-
lowane przez firmę ABB. 

Technologia pozwala na pewną 
dowolność i stwarza możliwość do-
boru metody do potrzeb konkretnego 
rozwiązania. Platformy energetycz-
ne dla farm wiatrowych są zbliżone 
do platform wydobywczych ropy, ale 
są od nich lżejsze. ABB opracowało 
metodę platformy stawianej na dnie 
i obciążanej, aby była stabilna i wy-

trzymała, i równocześnie tania oraz 
szybkoustawialna. Podmorskie kable 
HVDC są rozwiązaniem sprawdzo-
nym i dostępnym od wielu lat. Również 
technika ich układania na dnie morza 
jest bardzo dobrze opanowana. W far-
mach wiatrowych istotna jest część 
przetwornikowa AC/DC. Stosowane 
są dwie metody - klasyczna, oparta 
na tyrystorach i technologia light, czyli 
przetwornice tranzystorowe. Dyrektor 
Sokołowski wskazał, że w przypadku 
morskich farm wiatrowych odpowied-
niejsza byłaby technologia tranzystoro-
wa. Dla sieci rozgałęzionej potrzebna 
będzie aparatura łączeniowa prądu 
stałego. I tu według dyrektora Soko-
łowskiego pojawia się kłopot. Sieci 2 
i 3-punktowe były dotąd budowane 
bez aparatury łączeniowej, ale w przy-
padku zwarcia w sieci brak takiej apa-
ratury powoduje, że musi być ona na 
chwilę cała wyłączona. Takie rozwią-
zanie jest niewygodne i nie pozwala 
na szybką selekcję uszkodzonego ele-
mentu. - Ale potrzeby wymuszają po-
stęp techniczny - powiedział dyrektor 
ABB. - Kiedy w planach pojawiły się 
sieci wielopunktowe, zintensyfikowa-
no prace badawcze nad wyłącznika-
mi prądu stałego. Efekt tych działań 
ABB ogłosiła w listopadzie - wyłącznik 
do wyłączania mocy 1 GW przeszedł 
pomyślnie próby techniczne. I to roz-
wiązanie można z powodzeniem za-
stosować w Szynie Bałtyckiej - mówił.

Zwrócił uwagę także na fakt, że 
sieć wielopunktowa wymagałaby od-
powiednich zabezpieczeń i systemu 
sterowania, ale w tym przypadku nie 
jest potrzebna nowa technologia. 

- Reasumując, od strony technicz-
nej budowa wielopunktowej (rozgałę-
zionej) podmorskiej sieci HVDC  jest 
obecnie rozwiązaniem nowatorskim, 
technicznie złożonym, relatywnie dro-
gim, jednak jest w pełni przygotowa-
na i w najbliższym czasie realna  - za-
kończył. 

To wystąpienie rozpoczęło się od 
krótkiego rysu historycznego, który 
cofnął wszystkich do 2009 r., kiedy 
to mówienie o sieciach morskich w 
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polskich realiach należało do tych 
z gatunku fiction. Wtedy to powsta-
wała dopiero wstępna koncepcja 
kształtowania sieci przesyłowych 
w polskich obszarach morskich i 
ich integracja w ramach pomysłów 
promowanych w krajach europej-
skich pod hasłem European Super 
grid. - W 2012 z satysfakcją obser-
wuje, co się dzieje w polskich re-
aliach polityczno-gospodarczych, 
czyli uruchomienie morskiej energe-
tyki wiatrowej poprzez ubiegłorocz-
ną nowelizację ustawy - powiedział 
Mariusz Witoński, ekspert, Pol-
skie Sieci Morskie.

Morska energetyka wiatrowa w 
Europie rozwija się z powodzeniem 
od kilku lat, a w tej chwili wchodzi 
w fazę rozkwitu (Niemcy do 2020 
zamierzają zrealizować 10 GW w 
morskich elektrowniach wiatro-
wych, Wielka Brytania, lider w bran-
ży, przyłączyła już ponad 2 GW w 
elektrowniach wiatrowych na mo-
rzu). Obserwując trendy związane 
z rozwojem sektora morskiej ener-
getyki wiatrowej zwróciliśmy uwa-
gę nie tylko na fakt, że specyficz-
nych rozwiązań wymaga planowanie 
i realizacja morskich farm wiatro-
wych, ale również zagadnienie ich 
przyłączenia do sieci elektroener-
getycznych.

Historycznie najpierw te obiek-
ty były lokowane blisko brzegu, na 
obszarach płytkowodnych i zazwy-
czaj poszczególne farmy wiatrowe 
przyłączane były bezpośrednio do 
stacji na lądzie. Jednakże w mia-
rę oddalania się tych obiektów od 
brzegu i przyrostu mocy zainstalo-
wanych na tych farmach, pojawiać 
się zaczęły koncepcje integrowania 
przyłączy morsko-lądowych w celu 
lepszego wykorzystania przestrzeni, 
unikania konfliktów przestrzennych 
w obszarach morskich, ale również 
ekonomizacji i minimalizacji ryzy-
ka związanych z wyprowadzeniem 
generacji wiatrowej z morza na ląd.  
- Jedynym zasadnym rozwiąza-
niem, jeśli chodzi o przyłączenie 

tych obiektów, jest stworzenie zin-
tegrowanych sieci morskich - za-
znaczył. 

- W polskich realiach politycz-
nych, pod rządami ustawy o obsza-
rach morskich mamy do czynienia 
z sytuacją, gdy farmy morskie będą 
lokalizowane ponad 20 km od brze-
gu. Najbardziej oddalone lokaliza-
cje, wskazywane i już zabezpiecza-
ne, są oddalone 80 km od brzegu 
morskiego. Przy takich parametrach 
stosowanie zintegrowanych sieci 
stałoprądowych wydaje się być je-
dynym możliwym rozwiązaniem - 
powiedział Witoński. 

Nasuwa się tu pytanie, w jaki 
sposób kształtować koncepcje bu-
dowy systemu, który umożliwiłby 
odbiór generacji wiatrowej z morza 
w sposób godzący interesy i użyt-
kowników morza i wymogi bezpie-
czeństwa energetycznego systemu. 
- Na to bezpieczeństwo z całą pew-
nością składa się zarówno zabez-
pieczenie w systemie odpowiedniej 
ilości rezerwy mocy wytwórczych 
służącej zaspokojeniu potrzeb oraz 
otwartość systemu elektroenerge-
tycznego, umożliwiająca transfe-
ry transgraniczne, czyli awaryjne 
zasilanie w sytuacji niedoboru mo-
cy wytwórczych w kraju - podkre-
ślił prelegent. Kolejnym elementem 
jest zabezpieczenie możliwości bi-
lansowania tego systemu zarów-
no, jeśli chodzi o moce regulacyjne, 
jak i dyspozycyjne oraz możliwość 
magazynowania energii. Horyzon-
tem czasowym dla realizacji tego 

przedsięwzięcia mógłby być 2030 
rok, czyli zakładany czas maksy-
malnego wykorzystania potencjału 
polskich obszarów morskich dla lo-
kalizacji farm wiatrowych. 

Witoński zwrócił uwagę, że takie 
moce wymagają technologii i zin-
tegrowanego podejścia do kształ-
towania przebiegu tras kabli mor-
skich. Kluczowym zagadnieniem 
jest lokalizacja stacji węzłowych 
do których poszczególne morskie 
farmy wiatrowe byłyby przyłącza-
ne, a skąd jeden skoncentrowany 
kabel eksportowy biegłby do sta-
cji przekształtnikowej na lądzie. 
Podał jako przykład układ klastro-
wy wykorzystywany w Niemczech. 
- Z całą pewnością Szyna Bałtycka, 
czyli poprzeczny element systemu 
sieci morskich, będzie zasadna do 
realizacji wtedy gdy doprowadzi-
my do realizacji odpowiedniej ilo-
ści mocy wytwórczych na morzu 
- powiedział. Według niego Szyna 
Bałtycka jako element dodatkowej 
infrastruktury nie jest niezbędna z 
punktu widzenia odbioru mocy z 
farm wiatrowych, ale jest najambit-
niejszym elementem całej koncep-
cji, wymagającym nie tylko właści-
wego planowania i mobilizacji po 
polskiej stronie, ale również włą-
czenia się w inicjatywy międzyna-
rodowe. 

Na koniec ekspert z PSM wspo-
mniał, iż projekt oparty na podob-
nym założeniu jest już od kilku lat 
rozwijany i przygotowywany do re-
alizacji w obrębie basenu Morza 
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Północnego. Wydaje się, że może 
to być dobra wskazówka, w jakim 
kierunku powinna zmierzać realiza-
cja polskiej polityki energetycznej w 
kontekście transgranicznym. Wyra-
ził przekonanie, że dysponując uni-
katową w obrębie Morza Bałtyckie-
go koncepcją sieci morskich i Szyny 
Bałtyckiej, Polska mogłaby na tym 
polu odegrać znaczącą rolę jako 
integrator tego rodzaju przedsię-
wzięć. Ekspert zwrócił także uwagę, 
że budowa sieci morskich zapropo-
nowanych w tej koncepcji nie jest 
możliwa przy zaangażowaniu tylko 
i wyłącznie środków finansowych 
inwestorów zainteresowanych re-
alizacją farm wiatrowych. Wnikli-
wie obserwowany system niemiecki 
zakłada znaczące zaangażowanie 
operatorów systemów przesyło-
wych i pośrednio państwa w za-
bezpieczenie możliwości realizacji 
infrastruktury przesyłowej na mo-
rzu. Trudno przesądzać, jaki będzie 
kierunek rozwoju w Polsce. - Przed 
nami mnóstwo różnego rodzaju de-
cyzji o charakterze politycznym i 
gospodarczym - powiedział na za-
kończenie.

- Dumny jestem, że w Polsce 
poważnie rozmawiamy na temat 
przedsięwzięcia, które wpisuje nas 
do światowej czołówki - powiedział  
na wstępie prof. Krzysztof Żmijew-
ski, sekretarz generalny Społecz-
nej Rady ds. Rozwoju Gospodar-
ki Niskoemisyjnej. - Musimy o tym 
mówić, bo niestety nie do końca 
zrealizowaliśmy politykę energetycz-
ną 2020-2030 - dodał. W konse-
kwencji w 2016 r. z nowych elek-
trowni będziemy mieli w najlepszym 
razie Stalową Wolę z 450 MW oraz 
Kozienice z 1075 MW. W kontek-
ście nieuniknionego braku energii 
po 2015 roku, kiedy to Polska musi 
wyłączyć 5000 MW zainstalowanej 
mocy w ramach dyrektywy unijnej, 
poziom bezpieczeństwa energetycz-
nego odnotuje tendencję spadkową.

Profesor podkreślał także, że 
rozwiązanie polegające na wybu-

dowaniu większej liczby elektrow-
ni węglowych i gazowych jest już 
niemożliwe ze względu na wyśru-
bowane terminy realizacji tych in-
westycji. - W Stalowej Woli jest to 
38 miesięcy, a budowa elektrowni 
Kozienice - 58 miesięcy - wyliczał. 
- Mamy mało doświadczeń w bu-
dowie elektrowni, więc te terminy 
nie będą skrócone i trzeba szukać 
innych rozwiązań - dodał. 

Profesor zwrócił także uwagę, iż 
obecnie budujemy już gospodarkę 
niskoemisyjną z horyzontem 2050 r. 
- Nie możemy skończyć naszych 
rozważań na 2016 r. ani 2020 czy 
2030. Musimy myśleć bardziej per-
spektywicznie - zachęcał. Profe-
sor Żmijewski podkreślał, że zmiany 
struktury energetycznej wymuszają 
nie tylko regulacje prawne, ale też 
nowe technologie. 

Szyna Bałtycka dostarczy ener-
gię szybko dostępną. A przed 2020 
r. jest szansa na uzyskanie mocy 
ze źródeł odnawialnych. - Rozwój 
energetyki wiatrowej na morzu wią-
że się z dużą akceptacją społeczną, 
ponieważ farmy morskie planuje się 
zlokalizować w odległości ponad 20 
km od brzegu. Nie bez znaczenia 
jest także wpływ energetyki wiatro-
wej na rozwój przemysłu morskie-
go, gdyż sporą część elementów 
składowych farm wiatrowych moż-
na zbudować w naszych stoczniach 
- tłumaczył. Energetyka wiatrowa, 
będąca najbardziej popularną for-
mą OZE w naszej części Europy,  
charakteryzuje się jednak nieprze-
widywalną pracą. Ich moc nie zale-
ży bowiem od operatora, a wyłącz-
nie od warunków atmosferycznych.

Dlatego istotne wydają się słowa 
profesora dotyczące stworzenia kon-
cepcji umów transgranicznych, które 
są dla Polski niezwykle istotne. - Połą-
czenie sieci z sąsiadującymi wzmocni 
bezpieczeństwo energetyczne zarów-
no naszego kraju, jak i całego regio-
nu - mówił. 

W działaniach skierowanych na 
energetykę wiatrową powinniśmy 

zwracać uwagę na optymalizację 
kosztów, stabilność oraz jakość sys-
temu oraz na ograniczenia środowi-
skowo-przestrzenne. - Należy mieć 
świadomość, że przy inwestycjach 
typu offshore mamy do czynienia ze 
szczególnie dużymi problemami tech-
nicznymi związanymi m.in. z umiesz-
czeniem turbin czy też poprowadze-
niem kabli podmorskich - uzupełnił.

W efekcie powoduje to prawie 
dwukrotnie wyższe koszty inwestycji 
niż w energetyce wiatrowej na lądzie. 
Jednak atutem jest znacznie wyższa 
produktywność, niż w przypadku farm 
lądowych.

Wymiar finansowy w kontekście 
drogiej budowy sieci morskich farm 
wiatrowych jest kwestią istotną. Już 
teraz należy sięgnąć po dostępne 
środki unijne np. w ramach Connec-
ting Europe Facility oraz w odpowied-
nim momencie wpisać się na fundu-
sze strukturalne i tym samym dodać 
Polskę do koncepcji Super Gridu. W 
kontekście energetyki wiatrowej warto 
śledzić działania Komisji Europejskiej, 
która zaangażowała się w stworzenie 
unijnego rozporządzenia dotyczące-
go europejskiego jednolitego rynku 
energetycznego zgodnie z ostateczną 
wersję dokumentu państwa członkow-
skie mają implementować do swoje-
go prawa. - Trzeba swoje połączenia 
wpisać na listę europejską. Na razie 
na tej liście jest 8 interkonektorów w 
całej UE - mówił profesor.

- Prawdą jest, że jeżeli będą dzia-
łały dwie farmy wiatrowe, to łącze-
nie ich w system przy zastosowaniu 
szyny jest bez sensu. Ale jeśli będzie 
ich tyle, na ile pozwala potencjał na 
wybrzeżu morskim, to realizacja tego 
projektu jest wręcz konieczna w celu 
sprawnej i korzystnej dla Polski inwe-
stycji sieciowej - mówił. 

- Szyna Bałtycka nie jest jedynym 
tego rodzaju przedsięwzięciem. Przy-
kładem niech będzie stacja Atlantycki 
Super Grid o długości 560 km i gene-
rowanej mocy 7000 MW. Realizacja 
tego przedsięwzięcia będzie praw-
dopodobnie możliwa już w 2015 r. A 
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zatem jeżeli Amerykanie to zrealizują, 
Szyna Bałtycka też jest wykonalna - 
przekonywał. 

Na wszystkie postawione przez 
profesora obiekcje i pytania padła 
jedna odpowiedź. - Jeżeli uda się za-
stosować podobne rozwiązanie na 
Morzu Północnym czy wybrzeżu ame-
rykańskim, to uda się także na Bałty-
ku - zakończył profesor Żmijewski. o

Zaprezentowane referaty oraz dys-
kusja wyodrębniły najważniejsze 
kwestie związane z budową Szy-
ny Bałtyckiej:

 � priorytetem jest wprowadzenie 
konkretnych zapisów legislacyj-
nych dotyczących wytwarzania i 
pobierania mocy z morskich farm 
wiatrowych;

 � w Polsce potrzebny jest plan 

Rozwoju Morskiej Energetyki 
Wiatrowej;

 � konieczne jest podpisanie przez 
Polskę umów międzynarodo-
wych, dotyczących pozyskiwa-
nia i przekazywania energii z 
morskich farm wiatrowych; 

 � potrzebne jest uzyskanie pozy-
tywnych uzgodnień resortów te-
matycznie zaangażowanych w 
rozwój energetyki wiatrowej na 
morzu;

 � Konieczne jest stworzenie planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go terenów morskich,;

 � potrzebne jest dokonanie nie-
zbędnych badań i analiz, których 
wyniki pozwolą wyeliminować 
trudności natury geologicznej i 
środowiskowej.

Szansą dla Polski w zakresie 
efektywnego odbierania energi i 
z morza jest z integrowana ener-
getyka wiatrowa. Należy z l ikwi-
dować bar iery d la inwestorów, 
k tó rzy  chcą zaangażować s ię 
w budowę odnawialnych źródeł 
energ i i .  D latego p i lna jest  no-
wel izacja Prawa energetyczne-
go,  aby wykorzystać potencja ł 
rynku wewnętrznego z korzyścią 
dla energetyki i  całej gospodarki. 
Istotną kwestią jest integralność 
i transgraniczność systemu sieci 
wiatrowych. Według ekspertów 
problemy z przyłączeniem mor-
skich farm wiatrowych do s ieci 
są jedną z największych prze-
szkód w real izacj i  inwestycj i  w 
całej  Europie. 

r e k l a m a
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W kraju brak jest uregulowań prawnych 

związanych z wyznaczaniem zamówionej 
mocy cieplnej zarówno u odbiorcy końcowego 
(dla instalacji odbiorczej), jak i przez dystrybutora 
sieci ciepłowniczej w stosunku do przedsiębiorstwa 
wytwórczego. Sytuacja taka często prowadzi do 
nieporozumień pomiędzy dostawcami a odbiorcami 
ciepła. Niekiedy spory rozstrzygane są na drodze 
postępowania administracyjnego lub sądowego. 

Zapotrzebowanie na moc cieplną 

w systemach ciepłowniczych 

prof. Krzysztof Wojdyga, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

- będzie rosło czy malało?

Właściwe określenie wielkości 
mocy zamówionej rzutuje na 

podejmowanie racjonalnych decyzji, 
odnoszących się do zaplanowania 
strategii rozwoju przedsiębiorstwa w 
zakresie  rozbudowy lub modernizacji 
źródła ciepła. Bardzo często strate-

gia rozwoju sprowadza się do zapla-
nowania procedury wyłączania lub li-
kwidacji niepotrzebnych jednostek 
kotłowych. Przewidywana na przy-
szłość wielkość mocy zamówionej 
jest również elementem wskazują-
cym na kierunki rozbudowy i moder-

nizacji systemu rurociągów ciepłow-
niczych. 

Uwarunkowania prawne określania 
mocy cieplnej w systemach ciepłow-
niczych muszą być zgodne z ustawą 
Prawo energetyczne. Szczegółowe 
zasady kształtowania taryf, kalkulacji 
cen i stawek opłat oraz zasady rozli-
czeń pomiędzy stronami określane są 
w rozporządzeniach właściwego mini-
stra. Zagadnienia obejmujące zasady 
ustalania mocy zamówionej dla syste-
mów ciepłowniczych w okresie ostat-
nich 15 lat budziły spore emocje. Do-
tyczyło to głównie mocy zamówionej 
przez odbiorców końcowych, którzy 
nie chcieli być zmuszani do ponosze-
nia kosztów wygórowanej ich zdaniem 
opłaty stałej. Argument dostawców, 
że obniżenie mocy zamówionej spo-
woduje niedogrzewanie budynków w 
okresie dużych spadków temperatu-
ry zewnętrznej, nie był argumentem 
wystarczającym. Jeden lub dwa cie-
plejsze sezony ogrzewcze mogły, w 
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przypadku niskiej opłaty stałej, być 
powodem ujemnego wyniku finanso-
wego przedsiębiorstwa ciepłownicze-
go. Obecnie przy niewielkiej inflacji ten 
czynnik odgrywa drugorzędna rolę i 
wielkość opłaty stałej powinna być 
na niskim poziomie 15-20% całkowi-
tej opłaty za ciepło. 

Metodyka ustalania mocy zamó-
wionej w systemach ciepłowniczych 
dotyczy dwóch obszarów. Pierwszym 
obszarem jest obszar odbiorców koń-
cowych, zamawiających moc cieplną 
na potrzeby centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej oraz ciepła 
technologicznego. Drugi obszar obej-
muje moc zamawianą przez przedsię-
biorstwa ciepłowniczo-dystrybucyjne 
w źródłach ciepła zwaną, zgodnie z 
rozporządzeniem, przyłączeniową mo-
cą cieplną dla danego systemu cie-
płowniczego. W miejskich systemach 
ciepłowniczych, szczególnie średnich 
i dużych mocy, występuje problem 
ustalania niezbędnej dyspozycyjnej 
mocy cieplnej źródeł - elektrociepłowni 
i ciepłowni. Dotyczy on głównie produ-
centów i dystrybutorów ciepła, a nie 
końcowych odbiorców ciepła. Zagad-
nienie to szczególnie ostro występuje 
w tych systemach, w których źródła 
ciepła i sieci ciepłownicze mają róż-
nych właścicieli. Problemy wynikające 
z ustalenia mocy zamówionej satys-
fakcjonującej zarówno odbiorcę, jak i 
dostawcę - wynikały głównie ze zna-
czącego spadku mocy zamówionej 
(dochodzącej nawet do 30%) oraz 
sprzedawanego ciepła, spowodowa-
nego termomodemizacją budynków i 
racjonalizacja zużycia ciepła.  

Problem ustalania mocy zamówio-
nej wymaga wnikliwej analizy, dlate-
go, że w poszczególnych systemach 
ciepłowniczych kraju w różny sposób 
ustala się moc zamówioną w źródłach, 
co poprzez opłatę stałą ma wpływ na 
cenę ciepła.

Przyłączeniowa moc cieplna sta-
nowić będzie sumę mocy zamówio-
nej przez odbiorców końcowych z 
uwzględnieniem straty mocy podczas 
przesyłania ciepła oraz niejednocze-

snością występowania poboru mocy 
u odbiorców. 

Moc tą można określić ze wzoru:
gdzie:

rozbieżność to 5-15%. Różnica w tej wy-
sokości jest w pełni uzasadniona akumu-
lacyjnością sieci ciepłowniczej i budyn-
ków u odbiorców, nierównomiernością 
zapotrzebowania na ciepło. Uwzględnia 
również konieczność powiększenia mo-
cy ze względu na straty ciepła.

Inną metodą określenia wartości 
mocy obliczeniowej jest eksperymen-
talne wyznaczenie charakterystyki ciepl-
nej obiektu budowlanego dla warunków 
zbliżonych do stanu obliczeniowego. Jest 
to metoda w zasadzie pośrednia, ponie-
waż temperatura obliczeniowa występu-
je niezmiernie rzadko, okres jej trwania 
przeważnie jest krótki, a przebieg nie-
ustalony. Z tych powodów bezpośredni 
pomiar mocy w takich warunkach jest 
bardzo trudny, a niekiedy niemożliwy. 
Metodyka przeprowadzenia pomiarów 
weryfikujących moc obliczeniową nie 
została ustalona w żadnym formalnym 
dokumencie.

Zapotrzebowanie na ciepło i moc 
cieplną w systemie ciepłowniczym zde-
terminowane jest zmianami pogody, a 
w szczególności zmianą temperatury 
powietrza zewnętrznego. Kilkudniowa, 
kilkugodzinna lub nawet kilkunastomi-
nutowa prognoza zapotrzebowania na 
moc cieplną pozwala w sposób racjonal-
ny sterować pracą źródła ciepła, określić 
moc i czas pracy poszczególnych jedno-
stek wytwórczych, terminy ich włączeń i 
wyłączeń. Taka prognoza o krótkim ho-
ryzoncie czasowym pozwala również 
na szybką reakcję źródła na nieprze-
widywalne zdarzenie losowe. W koge-
neracyjnych źródłach ciepła, w których 
produkcja energii elektrycznej jest ściśle 
związana z produkcją ciepła, koniecz-
ne jest (albo będzie) zakontraktowanie 
na giełdzie energii wielkości sprzedaży 
energii elektrycznej z 48 godzinnym wy-
przedzeniem. Brak sprawnego systemu 
prognozowania zapotrzebowania na moc 
cieplną prowadzić może do powstania 
rozbieżności pomiędzy ilością wyprodu-
kowanej i zakontraktowanej energii elek-
trycznej. Częste występowanie takich 
różnic prowadzić będzie do znaczne-
go obniżenia przychodów ze sprzedaży 
energii elektrycznej.

Qi
j  -  zamówiona moc dla węzła j, 

jako suma mocy dla instalacji central-
nego ogrzewania, ciepłej wody użyt-
kowej i wentylacji,

ŋi - sprawność energetyczna sys-
temu rurociągów ciepłowniczych 
uwzględniająca straty ciepła przez 
przewodzenie,

 ß - współczynnik niejednocze-
sności występowania poboru mocy 
u odbiorców,

 Qsw -  strata mocy cieplnej 
uwzględniająca ubytki wody sieciowej.

Ustalenie rzeczywistej wartości za-
mówionej mocy dla instalacji centralnego 
ogrzewania może przebiegać w dwojaki 
sposób. Pierwszy według obliczeń war-
tości strat ciepła w warunkach oblicze-
niowych. Metodyka obliczeń strat ciepła 
ustalona została w odpowiednich nor-
mach. Zwraca się również uwagę na to, 
że dla budynków zasilanych z miejskich 
systemów ciepłowniczych należy obli-
czeniową moc cieplną obniżyć o 10%. 
Rzeczywiste zawyżenie obliczeniowego 
zapotrzebowania ciepła w wyniku wyż-
szych niż rzeczywiste potrzeby wentyla-
cyjne, zawyżonych powierzchni przegród 
i zaniżoną wartość obliczeniowej tempe-
ratury zewnętrznej może sięgać 15%. 

W szczególnej sytuacji jest dystry-
butor sieci ciepłowniczej. Z jednej stro-
ny zamawiana jest u niego moc cieplna 
przez odbiorców, którzy chcieliby moż-
liwie nisko obniżyć opłatę stałą za moc 
zamówioną. Z drugiej strony producent 
ciepła chciałby, żeby przedsiębiorstwo 
dystrybucyjne zamawiało moc na odpo-
wiednio wysokim poziomie. Różnice w 
mocy zamówionej przez odbiorców koń-
cowych i przedsiębiorstwo dystrybucyjne 
dochodzą sporadycznie do 35%. Średnia 
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Prognozowanie pogody to określenie 
z wyprzedzeniem kilku dni lub kilku go-
dzin stanu atmosfery. Obecnie trafność 
prognoz pogody jest dużo większa niż 
kilkanaście lat temu. Dzięki komputero-
wym modelom atmosfery i obserwacjom 
satelitarnym możliwe jest dokładne pro-
gnozowanie temperatury w okresie 24-
48 godzin. Takie prognozy dostępne na 
rynku są często wykorzystywane przez 
przedsiębiorstwa ciepłownicze. Progno-
zowanie pogody dla celów określenia za-
potrzebowania na moc cieplna polega 
głównie na przewidywaniu godzinowych 
wartości temperatury zewnętrznej dla 
danego obszaru. Informacja o przyszłej 
temperaturze powinna być uzupełnio-
na o prognozę siły i kierunku wiatru, na-
słonecznienia i zachmurzenia oraz opa-
dów atmosferycznych. Podstawowym 
źródłem dla procedury doboru tempe-
ratury obliczeniowej jest baza danych 
klimatycznych, a w szczególności dane 
o temperaturze zewnętrznej dla danego 
obszaru. Zewnętrzną temperaturę obli-
czeniową wyznacza się jako średnią aryt-
metyczną z jednego lub kilku najzimniej-
szych okresów 1, 2, 3 lub 5-dobowych, 
które wystąpiły w przeszłości. Okres dla 
analizy średnich dobowych nie powinien 
być zbyt krótki, gdyż liczba danych może 
być niewystarczająca do wychwycenia 
zmian klimatycznych ani nie może być 
zbyt długi, gdyż dłuższy okres obserwa-
cji wpływa na zbytnie uśrednienie warto-
ści i zatarcie osobliwości klimatycznych. 
Okres analiz powinien opierać się o dane 
klimatyczne z okresu ostatnich 20-30 lat. 

Określenie niejednoczesności za-
potrzebowania na moc cieplną wpro-
wadzone do rozporządzenia Ministra 
Gospodarki nie jest związane z żadną 
standardową metodyką uwzględniania 
tego zjawiska redukującego moc cieplną. 
Niejednoczesność zapotrzebowania na 
moc jest spowodowana kilkoma czynni-
kami. W zakresie dotyczącym ogrzewa-
nia różne charakterystyki cieplne budyn-
ków i ich usytuowanie przesuwa szczyty 
zapotrzebowania na ciepło od jednej do 
kilku godzin. Zapotrzebowanie na ciepłą 
wodę użytkową dostarczaną do wielu 
budynków nie powoduje jednoczesne-

go wzrostu zapotrzebowania na moc 
cieplną, uśrednia się i rozmywa w cza-
sie. Jeżeli uwzględni się, że w zakresie 
zjawisk cieplnych sieć jest w istocie linio-
wym zasobnikiem ciepła obniżającym 
wartości maksymalnego zapotrzebo-
wania na moc cieplną to zmniejszenie 
zapotrzebowania na moc cieplną może 
być znaczące z punktu widzenia eksplo-
atacji całego systemu ciepłowniczego. 
Złożoność procesów cieplno-fizycznych 
zachodzących w ogrzewanych obiek-
tach, węzłach ciepłowniczych i sieciach 
przesyłowych w zasadzie nie pozwala na 
dokładne obliczenie wielkości obniżenia 
mocy szczytowej, jak i przesunięcia te-
go maksymalnego zapotrzebowania w 
czasie u poszczególnych odbiorców. Je-
dynie analizy empiryczne oparte o dużą 
liczbę wieloletnich danych eksploatacyj-
nych pozwalają przybliżyć te dwa zagad-
nienia i określić obniżenie zapotrzebo-
wania na moc. 

Przy prognozowaniu zapotrzebowa-
nia na moc cieplną w systemie ciepłowni-
czym nie można nie uwzględnić strat mo-
cy cieplnej z rurociągów ciepłowniczych. 

Z dostępnych danych wynika, że 
rzeczywiste średnioroczne straty cie-
pła w polskich systemach ciepłowni-
czych uwzględniające zarówno straty na 
drodze przenikania, jak i straty związa-
ne z ubytkami wody sieciowej w zależ-
ności od technologii wykonania, stanu 
technicznego i rozległości sieci mogą 
się zmieniać w zakresie 10-30% wypro-

dukowanego ciepła. Drugim kryterium 
oceny stanu technicznego systemu cie-
płowniczego jest jego szczelność. Okre-
ślenie udziału strat w poszczególnych 
częściach sytemu ciepłowniczego jest  
trudne do określenia. 

Jedynym właściwym podejściem do 
określenia wielkości rzeczywiście po-
trzebnej mocy cieplnej jest analiza wie-
loletnich danych pogodowych oraz po-
równanie ich z danymi rzeczywistymi 
monitorowanej mocy cieplnej dostarcza-
nej do systemu ciepłowniczego. W sys-
temie ciepłowniczym B przeanalizowa-
no zmiany godzinowego poboru mocy 
cieplnej w styczniu 2005 i 2006 r. Dla 
parametrów zasilania systemu ciepłow-
niczego takich jak moc cieplna, tempe-
ratura zasilania i powrotu wody sieciowej 
oraz temperatura zewnętrzna w stycz-
niu 2005 r. przewidziano pobór mocy 
cieplnej dla warunków obliczeniowych. 
Zgodnie z tymi danymi maksymalna go-
dzinowa moc cieplna wystąpiła przy tem-
peraturze -5˚C i wyniosła 125,2 MW. 
Dla systemu ciepłowniczego B tempe-
ratura obliczeniowa wynosi -18˚C. W 
kilku ostatnich sezonach grzewczych 
temperatury niższe lub zbliżone do tem-
peratury obliczeniowej nie występowały. 
Moc cieplna zamówiona w źródłach cie-
pła w 2004/2005 r. wynosiła 155 MW. 
Uszeregowano pobory mocy cieplnych w 
funkcji temperatury zewnętrznej, obliczo-
no wartości średnie dla temperatury ze-
wnętrznej, a następnie ekstrapolowano 

Moc cieplna w źródle w zależności od temperatury zewnętrznej 

y = 0,0061x3 + 0,0493x2 - 4,2531x + 91,225
R2 = 0,9161
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Rys. 1.  Moc cieplna dostarczana do systemu ciepłowniczego B w styczniu 2005 r.  
w funkcji temperatury zewnętrznej
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wykres regresji wielomianowej 3. stopnia. 
Współczynnik determinacji przyjął war-
tość bliską 0,92, co świadczy o dobrym 
dopasowaniu funkcji regresji. Zależności 
te przedstawiono na rysunku 1.

gnozami mocy cieplnej dla temperatur 
niższych od obliczeniowych a rzeczywi-
stymi wartościami mocy jakie wystąpiły 
w styczniu 2006 wynoszą od 4 do 6%. 
Największe zapotrzebowanie na moc 

klimatu? Przykładowo w oparciu o ze-
brane dane meteorologiczne z IMiGW 
oraz inne materiały określono tenden-
cję zmiany temperatury powietrza ze-
wnętrznego dla sezonu grzewczego 
w latach 1946-2004. Wyniki anali-
zy przedstawiono na rysunku 3. Jak 
widać na zamieszczonym wykresie 
średnia temperatura dla 3 miesięcy 
zimowych oscyluje wokół wielolet-
niej wartości średniej równej -1,82 ̊˚C.
 W ostatnich 20 latach rzeczywi-
ste wartości średniej temperatury są 
wyższe od średniej wieloletniej. Moż-
na zaobserwować niewielką tenden-
cję wzrostu średniej temperatury dla 
3 miesięcy zimowych. W porównywa-
nych okresach liczba stopniodni, czyli 
czynnik, który ma decydujący wpływ na 
zapotrzebowanie ciepła również ma-
lała. W okresie 1946-1966 wyniósł on 
3932 std, a okresie 1966-2000 tylko 
3516 std. 

 Z przytoczonych danych wynika, 
że wskazane jest podwyższenie tem-
peratur obliczeniowych dla poszcze-
gólnych stref klimatycznych w Polsce 
o 2-4˚C tak, aby temperatury oblicze-
niowe były bardziej zbliżone do rzeczy-
wistych, a jednocześnie przypadki, w 
których moc cieplna dostarczana do 
systemu byłaby mniejsza od zamówio-
nej występowały sporadycznie. Pod-
wyższona temperatura obliczeniowa 
skutkowała by obniżeniem mocy za-
mówionej przez odbiorców, a w dal-
szej kolejności obniżeniem mocy przy-
łączeniowej. o

Dla temperatury  obliczeniowej 
-18˚C określono zapotrzebowanie 
na moc cieplną w źródle w wysoko-
ści 148,2 MW. Jest ona mniejsza do 
mocy zamówionej w sezonie grzew-
czym 2004/2005, która wynosi 155 
MW. Przy uwzględnieniu funkcji regre-
sji liniowej ekstrapolowana moc ciepl-
na wyniosłaby 159 MW. W sezonie 
grzewczym 2005/2006, w styczniu 
2006 r. wystąpiły temperatury niższe 
od obliczeniowych. Przez 3 kolejne 
dni średniodobowa temperatura wy-
niosła odpowiednio: -20,4˚C, -21,8˚C 
i -19,3˚C. Podobnie jak dla stycznia 
2005 r. przeprowadzono analizę zależ-
ności pobieranej mocy w funkcji tem-
peratury zewnętrznej. Uszeregowano 
moce cieplne w funkcji temperatury 
zewnętrznej, obliczono wartości śred-
nie dla temperatury zewnętrznej, a na-
stępnie ekstrapolowano wykres regresji 
wielomianowej 3. stopnia. Zależności 
te przedstawiono na rysunku 2.

Godzinowa moc cieplna dla wa-
runków obliczeniowych, jakie wystąpiły 
w styczniu 2006 r. rzeczywiste zuży-
cie mocy wyniosło 146 MW. Wartość 
ta jest niższa od wartości prognozo-
wanej na podstawie danych z 2005 r. 
o 2,2%. Rozbieżność pomiędzy pro-

wystąpiło przy temperaturze -23,1˚C 
i wynosiło 165,0 MW. Przy najniższej 
temperaturze -26,7˚C zapotrzebowa-
nie na moc osiągnęło wartość 154,7 
MW. Średnia wartość ekstrapolowanej 
funkcji mocy wyniosła dla tej tempera-
tury 161,3 MW.  Widać tutaj wyraźnie 
wpływ akumulacyjności cieplnej sieci 
ciepłowniczej. Przesunięcie maksymal-
nego zapotrzebowania na moc cieplną 
w stosunku do minimalnej temperatury 
wynosi około 2-3 godziny.

Rodzi się jeszcze pytanie: jak czę-
sto może i na jak długo wystąpi tempe-
ratura obliczeniowa oraz czy rzeczywi-
ście mamy odczynienia z ociepleniem 

Moc cieplna w źródle w zależności od temperatury zewnętrznej

y = 0,0002x3 - 0,037x2 - 3,8305x + 89,231
R2 = 0,8622
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Rys. 2. Moc cieplna dostarczana do systemu ciepłowniczego B w styczniu 
2006 r. w funkcji temperatury zewnętrznej

Średnia temperatura 3 miesięcy zimowych w Warszawie
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Rys. 3. Średnia temperatura 3 miesięcy zimowych w okresie od 1946 do 2004 r.
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dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka 

Spalanie odpadów budzi od lat wiele kontrowersji i protestów społecznych. 
Bardzo trudno jest uzyskać społeczną akceptację dla tego typu instalacji. 

Większość oporów społecznych bierze się z nieznajomości zagadnienia 
oraz obaw przed negatywnymi skutkami emisji zanieczyszczeń. Problem emisji 
został szczególnie silnie nagłośniony w latach 80. i 90. ubiegłego wieku 
przez różnego rodzaju ruchy ekologiczne i do dnia dzisiejszego krążą mity na 
temat spalarni odpadów, czarnego dymu, toksycznych emisji, nie mające nic 
wspólnego ze współczesnym stanem wiedzy, nauki i techniki. 

Technologie oczyszczania spalin 
w spalarniach odpadów - i nie tylko

Masowy rozwój spalania ja-
ko metody pozbywania się 

odpadów obserwuje się w Euro-
pie począwszy od lat 60. Wtedy to 
też zaczęto stosować pierw-
sze instalacje ograniczania emi-
sji - odpylacze (przede wszyst-
kim elektrofiltry, czasami cyklony). 
W latach 70. w systemach oczysz-
czania spalin pojawiły się układy 
ograniczania emisji gazów kwa-
śnych (głównie dwutlenku siarki i 
chlorowodoru) na drodze absorp-
cji w roztworach alkalicznych. Roz-
wój spalarni został przyhamowany 

w latach 80. i 90. głównie z uwagi 
na odkryty pod koniec lat 70. pro-
blem emisji dioksyn. W latach 90., 
kosztem ogromnych nakładów na 
badania (w Niemczech ponad 3,8 
mld. DM), udało się poznać wa-
runki syntezy dioksyn, opracować 
technologie spalania minimalizują-
ce ich powstawanie oraz technolo-
gie ograniczania ich emisji. Wtedy 
w spalarniach pojawiły się układy 
adsorpcyjne (do ograniczania emi-
sji dioksyn) oraz katalizatory sto-
sowane również do ograniczania 
emisji tlenków azotu. Postęp we 

włókiennictwie w latach 90. za-
owocował opracowaniem nowo-
czesnych materiałów filtracyjnych 
i w miejsce kolumn absorpcyjnych, 
i drogich elektrofiltrów zaczęły poja-
wiać się suche systemy oczyszcza-
nia spalin połączone z odpylaniem 
na filtrach tkaninowych. Konstruk-
cja spalarni odpadów na przestrze-
ni lat ulegała licznym zmianom 
i modyfikacjom. W miarę postępu 
naukowo-technicznego oraz rozwo-
ju wiedzy na temat procesów spa-
lania modyfikowano konstrukcję 
spalarni. Pojawiło się stopniowa-
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ne doprowadzania powietrza (po-
dział na powietrze pierwotne do-
prowadzane pod ruszt i powietrze 
wtórne - dopalające), recyrkulacja 
spalin, coraz bardziej rozbudowa-
ny system oczyszczania spalin, ko-
tły odzysknicowe produkujące pa-
rę o coraz wyższych parametrach 
(wyższej temperaturze i ciśnieniu), 
co zaowocowało coraz wyższą 
sprawnością energetyczną spalar-
ni. Zmiany zaszły również w samej 
konstrukcji rusztu, dzięki czemu 
można dziś na nim spalać odpa-
dy o coraz wyższej, a także i coraz 
niższej kaloryczności. Po 2000 r. 
obserwujemy ponownie wzrost licz-
by i wydajności spalarni (przede 
wszystkim opartych o sprawdzoną 
technologię rusztową), szczególnie 
w krajach należących do Unii Euro-
pejskiej, co związane jest z przyjętą 
strategią gospodarowania odpada-
mi oraz znaczącym ograniczeniem 
ich składowania. 

Wspomniane wcześniej proble-
my z emisją dioksyn spowodowały 
pod koniec lat 80. zainteresowa-
nie innymi niż spalanie technolo-
giami termicznego przekształcania 
odpadów. Zwrócono wtedy uwagę 
na znaną od XIX w. technologię pi-
rolizy (odgazowania) oraz stosow-
ną już podczas II wojny światowej 
technologię zgazowania paliw sta-
łych (silniki na tzw. „holzgas” - gaz 
ze zgazowania drewna). Zgodnie z 
założeniem miały dać one mniejszą 
emisję mikrozanieczyszczeń orga-
nicznych, w tym dioksyn i furanów. 
Zarówno w Europie, jaki w Stanach 
Zjednoczonych oraz Japonii pod-
jęto bardzo wiele prób opracowa-
nia i wdrożenia tego typu technolo-
gii. Generalnie w Europie piroliza i 
zgazowanie nie odniosły większych 
sukcesów, natomiast w Japonii na 
przełomie lat 1990-2000 powsta-
ło kilkanaście tego typu instalacji. 
Ostanie lata to liczne próby wyko-
rzystania technologii plazmowej do 
unieszkodliwiania odpadów, jak na 
razie bez wyraźnych sukcesów. 

Tak więc aktualnie w Europie na 
rynku instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów komunalnych 
zdecydowany prym wiodą klasyczne 
instalacje spalania na ruszcie. Sta-
nowią one zdecydowaną większość 
istniejących instalacji. Udział instala-
cji pirolitycznych, zgazowujących lub 
plazmowych jest, jak na razie zniko-
my, co wynika przede wszystkim ze 
względów technicznych (duża awa-
ryjność) i ekonomicznych (znacząco 
wyższe koszty zarówno inwestycyj-
ne, jak i eksploatacyjne). Obserwuje-
my przy tym ciekawe zjawisko wzra-
stającej akceptacji społecznej dla 
metod pirolitycznych, zgazowania 
lub plazmowych przy równoczesnym 
spadku akceptacji dla klasycznych 
spalarni z paleniskiem rusztowym.

 � Spalanie odpadów  
a emisja 
zanieczyszczeń

Z punktu widzenia ochrony śro-
dowiska najistotniejszym elementem 
spalarni odpadów jest układ oczysz-
czania spalin oraz powiązany z nim 
system oczyszczania i regeneracji 
absorbentów. System oczyszcza-
nia gazów spalinowych w nowocze-
snych spalarniach odpadów musi 
być bardzo wydajny, gdyż wymaga-
ny stopień usunięcia zanieczyszczeń 
niejednokrotnie jest bliski 99,99%. 

Proces spalania tak niejedno-
rodnego materiału, jakim są odpa-
dy, niezależnie od tego czy są to 
odpady komunalne, przemysłowe, 
medyczne czy osady ściekowe, jest 
źródłem emisji do atmosfery bar-
dzo wielu substancji chemicznych, 
wśród których niejednokrotnie wy-
stępują substancje toksyczne, ra-
kotwórcze, itp. 

Główną część odpadów stano-
wi zazwyczaj materia organiczna 
(węglowodory), stąd też oczywista 
jest emisja dwutlenku węgla i pary 
wodnej, gdyż spalane to z chemicz-
nego punktu widzenia reakcja utle-
nienia węglowodorów, przebiegająca 

zgodnie z uproszczonym schema-
tem reakcji:

 
   

Podstawowymi produktami re-
akcji spalania (utleniania) są dwu-
tlenek węgla i woda. W przypadku 
niedostatecznego natlenienia strefy 
spalania jako uboczny produkt reak-
cji powstaje tlenek węgla, a także 
węgiel elementarny (sadza), gdyż 
szybkość reakcji tworzenia wody 
jest wyższa od szybkości utlenia-
nia węgla. Często podczas spalania 
mamy do czynienia również z po-
wstawaniem produktów niepełnego 
spalenia, wśród których są również 
inne związki organiczne:

 

Oczywiście prostsze niż podda-
wany spalaniu związek. W skrajnym 
przypadku może dojść do sytuacji, 
gdy wskutek niedoboru powietrza 
w wyniku procesu spalania nastą-
pi nie całkowity rozkład związków 
organicznych zawartych w paliwie  
i nie cały węgiel ulegnie utlenieniu. 
W konsekwencji oprócz produktów 
gazowych w wyniku spalania po-
wstanie również produkt stały - wę-
giel elementarny, czyli sadza:

 

Rzeczywisty proces spalania 
przebiega w jeszcze bardzie skom-
plikowany sposób. Jest on proce-
sem wielokierunkowym i wieloeta-
powym, połączeniem procesów 
spalania (utleniania), zgazowania, 
rozkładu termicznego, w tym rów-
nież pirolizy (proces beztlenowy).

Trzeba więc mieć świadomość, 
że rzeczywisty proces spalania da-
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leki jest od idealnego (z termody-
namicznego punktu widzenia) - tj. 
spalania całkowitego i zupełnego. 
Proces spalania (rozkładu termicz-
nego i ut leniania) bardzo wielu 
związków organicznych (w szcze-
gólności zawartych w odpadach) 
nie przebiega w sposób prosty z 
wytworzeniem jedynie dwutlenku 
węgla, tlenku węgla i wody. W tym 
procesie powstaje zazwyczaj znacz-
na ilość produktów pośrednich roz-
kładu i utleniania, które nie ulega-
ją następnie dalszemu rozkładowi. 
Wydawałoby się, że w drastycz-
nych warunkach spalania, w tem-

peraturze około 1 000°C wszelkie 
substancje organiczne muszą ulec 
spaleniu. Niestety nie jest to praw-
da. Wiele związków chemicznych, 
często palnych, nie ulega pełnej de-
strukcji podczas spalania odpadów. 
Niektóre ze związków organicznych 
powstają w wyniku wielu reakcji 
wtórnych przebiegających zarów-
no w strefie spalania, jak i poza nią. 
Uproszczony schemat powstawania 
zanieczyszczeń w procesach spala-
nia pokazano na rysunku 1. 

W procesie spalania paliw można 
wyróżnić cztery zasadnicze ścieżki. 
Pierwsza z nich to bezpośrednie re-

akcje utleniania. Jeżeli potraktujemy 
paliwo jako zbiór różnych substancji 
chemicznych składających się z wę-
gla, wodoru, tlenu, azotu siarki, chlo-
ru, itp. - to w wyniku bezpośrednie-
go utleniania powstaną typowe gazy 
niepalne jak dwutlenek węgla (CO2) 
i woda (H2O), zgodnie z równaniem 
reakcji (1), a także dwutlenek siarki 
(SO2), tlenki azotu (NO, NO2, N2O) 
czy chlorowodór (HCl). 

Równolegle proces spalania 
przebiegać będzie jeszcze dwoma 
drogami. W procesie rozkładu ter-
micznego wydzielać się będą gazy 
palne, zawierające np. tlenek węgla 

Rys. 1. Uproszczony schemat powstawania zanieczyszczeń w procesie spalania substancji palnej (paliwa, odpadów, itp.)

(8)
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(8)

(CO), metan (CH4) i inne proste wę-
glowodory, które stosunkowo łatwo 
w fazie gazowej ulegną utlenieniu 
do dwutlenku węgla i wody. Proces 
termicznego rozkładu jednak zuba-
ża fazę stałą paliwa w wodór i in-
ne substancje lotne, powodując jej 
uwęglenie. 

W trzeciej drodze uwęglona faza 
stała ulega zgazowaniu z udziałem 
wody i/lub powietrza do tlenku wę-
gla (CO) i wodoru (H2), które w fazie 
gazowej łatwo ulegają utlenieniu do 
dwutlenku węgla i wody. 

Ostatnia, czwarta droga prze-
biegu procesów spalania jest drogą 
wtórnej syntezy. W wyniku procesów 
rozkładu oraz zgazowania w fazie 
gazowej znajdują się proste węglo-
wodory oraz rodniki węglowodoro-
we. Ponieważ praktycznie wszystkie 
paliwa zawierają śladowe domieszki 
chloru (węgiel czasem nawet i ok. 
1%!) w fazie gazowej znajdują się 
również proste węglowodory chlo-
rowane (w tym również nienasycone 
- np. acetylen C2H6) i rodniki chlo-
rowęglowodorowe. Są one niezwy-
kle reaktywne i w fazie gazowej po-
jawia się szereg reakcji syntezy, w 
tym również cyklizacji. 

Kluczem jest tu reakcja opisa-
na po raz pierwszy przez Aubreya i 
van Wasera, w której ze związków 
alifatycznych w wysokiej temperatu-
rze powstają związki aromatyczne:

 

Szczególną rolę odgrywa tu ace-
tylen. Występuje on zawsze w spa-
linach z procesu spalania i jest pre-
kursorem powstawania bardzo wielu 
związków chloroaromatycznych. Ule-
ga on w pierwszym stadium chloro-
waniu do dichloroacetylenu w wyniku 
reakcji wymiany ligandów, a następ-
nie ulega bądź cyklizacji do heksa-
chlorobenzenu lub kondensacji do 
heksachlorobutadienu. Późniejsze 
badania wykazały, że np. z acetylenu 
w warunkach wysokiej temperatury 
mogą tworzyć się również chloro-

66462 129 ClCCClClC +→←

benzeny, chlorofenole i chloronafta-
leny. Tą drogą powstają chlorowane 
i niechlorowane węglowodory alifa-
tyczne (metan, etan, chlorometa-
ny, chloroetany, itp., aldehydy, np. 
formaldehyd i aldehyd octowy, al-
kohole, np. metanol, proste kwasy 
karboksylowe, np. kwas mrówkowy 
i octowy) oraz węglowodory aroma-
tyczne (benzeny, chlorobenzeny, fe-
nole i chlorofenole, naftaleny i wiele, 
wiele innych). Te ostatnie biorą da-
lej udział w syntezie polichlorowa-
nych dibenzo-p-dioksyn (PCDDs), 
polichlorowanych dibenzofuranów 
(PCDFs), a także polichlorowanych 
bifenyli (PCBs), polichlorowanych 
naftalenów (PCNs) oraz wielopier-
ścieniowych węglowodorów aroma-
tycznych (PAHs lub inaczej WWA).

Dodatkowo obecność w odpa-
dach substancji organicznych o cha-
rakterze nienasyconym, czyli zawie-
rających w cząsteczce podwójne 
lub potrójne wiązania węgiel-węgiel 
(  lub  ) powoduje, że w temperatu-
rze ok. 500-800°C zachodzi reakcja 
syntezy wielopierścieniowych węglo-
wodorów aromatycznych, szczegól-
nie w przypadku złego natleniania 
strefy spalania. Wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (PAHs 
lub inaczej WWA) należą do jednych 
z najbardziej niebezpiecznych sub-
stancji w środowisku. Wiele z nich, 
jak np. benzo(a)piren, benzo(a)antra-
cen, benzo(k)fluoranten, dibenzo(a-
,h)antracen, indeno(1,2,3-c,d)piren, 
zaliczane są przez Międzynarodową 
Agencję Badań nad Rakiem (IARC) 
do substancji o udowodnionym dzia-
łaniu kancerogennym. Emitowane są 
do atmosfery praktyczne z wszyst-
kich procesów spalania, nie tylko ze 
spalarni odpadów.

Należy przy tym pamietać, że 
identyczne zanieczyszczenia emi-
towane są ze wszystkich procesów 
spalania, nie tylko odpadów, ale rów-
nież klasycznych paliw kopalnych 
(węgiel, drewno, olej opałowy, itp.). 

Obecność w materiale spalanym 
substancji zawierających w czą-

steczce inne oprócz węgla i wodo-
ru pierwiastki, jak np. siarka, azot, 
chlor, czy fluor, będzie skutkować 
emisją dwutlenku siarki, tlenków 
azotu, chlorowodoru, czy fluorowo-
doru.

Siarka ta w procesie spalania 
stosunkowo łatwo ulega utlenieniu 
do dwutlenku siarki (SO2) zgodnie z 
uproszczonym schematem reakcji:

Szybkość tej reakcji w tempe-
raturach w jakich przebiega proces 
spalania jest bardzo wysoka. Na 
podstawie licznych wyników badań 
można przyjąć, że ok. 90-95% siar-
ki znajdującej się w paliwie ulegnie 
w procesie spalania utlenieniu do 
SO2. Obecność w spalanym materia-
le palnym frakcji niepalnej zawierają-
cej niektóre metale (np. wanad - V) 
skutkować będzie częściowym ka-
talitycznym utlenieniem powstałego 
dwutlenku siarki do trójtlenku siarki 
(SO

3) zgodnie z równaniem reakcji:

Węgiel jako pierwiastek chemicz-
ny, podobnie jak wodór, posiada wła-
ściwości redukcyjne. W wysokiej 
temperaturze towarzyszącej proce-
sowi spalania, w warunkach ogra-
niczonego dostępu tlenu, w obec-
ności wodoru powstałego w reakcji 
zgazowania siarka zawarta w paliwie 
może ulec redukcji do siarkowodoru 
zgodnie z równaniem reakcji:

 

Siarkowodór powstały w wyni-
ku reakcji (8) jest gazem palnym i w 
dalszym etapie może ulec utlenieniu 
do dwutlenku siarki i wody zgodnie 
z równaniem reakcji:

22 SOOS
spalanie

 →+

3.22 2
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Trzeba jednak wyraźnie stwier-
dzić, że w spalinach z procesu spa-
lania zarówno SO3, jak i H2S mogą 
występować w ilościach śladowych 
(znacznie poniżej 1% całkowitej emi-
sji związków siarki) i głównym emi-
towanym zanieczyszczeniem będzie 
dwutlenek siarki - SO2. Jest on za-
nieczyszczeniem tzw. surowcowym, 
którego ilość w spalinach prawie w 
100% odpowiada ilości wprowadzo-
nej siarki do procesu spalania. Po-
zwala to na stosunkowo dokładne 
wyliczenie emisji siarki z procesów 
spalania. 

Obserwacje procesów spalania 
prowadzą do stwierdzenia, że dla 
bardzo wielu paliw obserwuje się 
powstawanie tlenków azotu (NOx). 
Dotyczy to przede wszystkim tlenku 
azotu (NO), dwutlenku azotu (NO2) 
oraz podtlenku azotu (N2O). Oczy-
wiście znanych jest więcej związków 
chemicznych będących połączeniem 
tlenu i azotu, jednak w spalinach z 
procesu spalania praktycznie one 
nie występują. Podstawowym tlen-
kiem azotu powstającym w proce-
sach spalani jest monotlenek azotu 
- NO. Bogata literatura przedmiotu 
przynosi informacje o 3 mechani-
zmach powstawania tego związku w 
procesach termicznych. Są to:

 � mechanizm termiczny Zeldowi-
cza,

 � mechanizm paliwowy,
 � mechanizm prompt (rodnikowy) 

Fenimore’a.
Generalnie podczas spalania pa-

liw, zwłaszcza stałych, największe 
ilości tlenku azotu powstają według 
mechanizmu paliwowego (niejedno-
krotnie nawet i 80-90%). Mechanizm 
termiczny zaczyna nabierać znacze-
nia dopiero po przekroczeniu tempe-
ratury 1 400°C, stąd udział tego me-
chanizmu zazwyczaj nie przekracza 
10-20%. Udział mechanizmu prompt 
jest zwykle na poziomie 1-5%. Oczy-
wiście im wyższa temperatura, udział 
mechanizmu termicznego rośnie. 

W ostatnich latach zauważono, 
że podczas niskotemperaturowego 

spalania mieszanek ubogich w pa-
liwo przy niewielkim nadmiarze po-
wietrza pojawia się dodatkowy me-
chanizm tworzenia tlenku azotu. Jest 
on związany z opisaną przez Malte 
syntezą podtlenku azotu w warun-
kach spalania. Najprawdopodobniej 
reakcja ta zachodzi z udziałem ak-
tywnych atomów wodoru, tlenu lub 
tlenku węgla - produktu niepełnego 
spalania. Reakcje tworzenia tlenku 
azotu z podtlenku przebiegają sto-
sunkowo szybko w temperaturze po-
niżej 1 200°C w obszarze dobrego 
natlenienia strefy spalania.

Ponadto w dalszej strefie insta-
lacji, za układami odzysku ciepła, w 
temperaturach poniżej 200°C zacho-
dzi bezpośrednie utlenianie NO do 
NO2 tlenem obecnym w spalinach:

 

W prawidłowych warunkach spa-
lania udział NO2 w całym strumieniu 
emitowanych tlenków azotu nie prze-
kracza 5-10%. 

Tlenki azotu (NOx), rozumiane 
jako suma NO, NO2 i N2O są zanie-
czyszczeniem, którego wielkość emi-
sji w minimalnym stopniu zależy od 
zawartości azotu w paliwie. Ich emi-
sja w sposób bezpośredni wynika z 
konstrukcji instalacji oraz organizacji 
procesu spalania. 

Chlor (Cl) jest pierwiastkiem bar-
dzo rozpowszechnionym w środowi-
sku. Jego niewielkie, czasami wręcz 
śladowe ilości znajdują się w każdym 
paliwie. Oczywiście jest go najmniej 
(ilości prawie niemierzalne) w pali-
wach gazowych, nieco więcej jest go 
w paliwach ciekłych, zaś w paliwach 
stałych jego zawartość może się-
gać nawet 2%. W procesie spalania 
chlor podobnie jak metale podlega 
specjacji. Największa cześć chloru 
(50-60%) zostaje związana w po-
staci chlorków w popiołach lotnych, 
część pozostaje również związana 
w podobny sposób w żużlach i po-
piołach paleniskowych. Pozostała 
część chloru uwalnia się do środo-

222

1 NOONO →+

wiska w postaci emisji chlorowodo-
ru (HCl), zaś tylko niewielka część 
zostaje uwolniona w postaci chloru 
cząsteczkowego (Cl2). Wraz ze wzro-
stem temperatury spalania rośnie 
ilość chloru uwalnianego w postaci 
emisji, przy jednoczesnym spadku 
ilości chloru obecnego w żużlach i 
popiołach.

Obecność chloru w popiele lot-
nym ma ogromne znaczenie przy 
tworzeniu się poza strefą spalania 
związków chloroorganicznych. Po-
dobne znaczenie ma obecność wol-
nego chloru zdolnego do uczestni-
czenia w reakcjach chlorowania i 
oksychlorowania poza strefą spala-
nia. W spalinach poza strefą spala-
nia chlorowodór może ulegać reak-
cji katalitycznego rozkładu (reakcji 
Deacona) zgodnie z równaniem re-
akcji [16]:

 

W przypadku występowania dwu-
tlenku siarki (SO2) w spalinach po-
jawia się równolegle biegnąca reak-
cja odtwarzania chlorowodoru [17]:

Na równowagę w układzie chlor 
- chlorowodór wpływają ponadto 
obecne w spalinach rodniki hydrok-
sylowe oraz woda: 

 

Tak więc o stężeniu chlorowodo-
ru oraz wolnego chloru w spalinach 
decyduje bardzo wiele czynników, 
w tym temperatura i stąd nie moż-
na na podstawie zawartości chlo-
ru w paliwie przewidywać wielkości 
ich emisji. Mechanizm powstawania 
emisji fluorowodoru (HF) jest bardzo 
podobny.

Obecność w spalanych odpa-
dach substancji niepalnych - w tym 
również elementów zawierających 
metale - powoduje ich emisję do at-
mosfery. Metale te zawarte są głów-

OHClOHCl
AlFeCurkatalizato 22,,2 224 + →+

−

HClSOOHClSO 23222 +→++

OHClOHHCl 2+→←+
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nie w pyle emitowanym z procesów spalania 
zarówno w spalarniach odpadów komunalnych, 
jak i elektrowniach, elektrociepłowniach i ko-
tłowniach spalających wszelkiego rodzaju pa-
liwa kopalne. Niektóre z metali, takie jak rtęć, 
arsen, czy selen mają zdolność do samodziel-
nej emisji w postaci par.

Emisja metali z procesu spalania jest bardzo 
ściśle powiązana z emisją cząstek ciała stałego 
i dlatego też problem ten nie istnieje podczas 
spalania paliw gazowych, w niewielkim stopniu 
pojawia się podczas spalania paliw ciekłych i 
w całej rozciągłości występuje podczas spa-
lania paliw stałych zawierających znaczne do-
mieszki substancji niepalnej. Z grubsza metale 
(przede wszystkim metale ciężkie), ze względu 
na specjację w produktach spalania możemy 
podzielić na trzy grupy:

 � metale łatwo ulegające odparowaniu w 
strefie spalania i występujące głównie w 
emisji do powietrza,

 � metale o wysokich temperaturach topnienia 
i wrzenia kumulujące się w stałych produk-
tach spalania (żużlu i popiele palenisko-
wym),

 � metale o właściwościach pośrednich, dla 
których występuje podział pomiędzy spa-
lin oraz stałe produkty spalania.
Do pierwszej grupy zaliczamy przed wszyst-

kim rtęć (Hg) oraz kadm (Cd). Podobne właści-
wości wykazuje jeszcze selen (Se). Większość 
metali należy do grupy drugiej - są to przede 
wszystkim żelazo (Fe), magnez (Mg), kobalt 
(Co), chrom (Cr), miedź (Cu), mangan (Mn), 
molibden (Mo) oraz nikiel (Ni). Podobne właści-
wości wykazują także glin (Al) oraz tytan (Ti). 
Do trzeciej grupy pośredniej zaliczymy, przede 
wszystkim arsen (As), ołów (Pb), cynę (Sn) i 
cynk (Zn), a także antymon (Sb). Sytuacja ule-
ga istotnej zmianie, jeżeli w strefie spalana po-
jawiają się halogenki, przede wszystkim chlor i 
brom. Temperatura topnienia oraz wrzenia soli 
metali ciężkich (chlorków) jest znacząco niższa 
od temperatury topnienia oraz wrzenia czyste-
go metalu względnie jego tlenku, a to oznacza, 
że halogenki metali z reguły są bardziej lotne 
od samych metali lub ich tlenków i tym samym 
ich emisja znacząco rośnie. 

Niezależnie od rodzaju stosowanej tech-
nologii spalania czy szerzej - termicznego 
przekształcania odpadów (czy będzie to spa-
lanie na ruszcie, spalanie fluidalne, komoro-
we, piroliza, zgazowanie czy plazma), każde-
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mu procesowi spalania towarzyszy 
nieuchronna emisja mikrozanie-
czyszczeń organicznych, zwanych 
również produktami niepełnego spa-
lania. Ich powstawanie jest efektem 
przebiegu wielu reakcji poza strefa 
spalania. Wśród zidentyfikowanych 
produktów niepełnego spalania i 
związków będących wynikiem wtór-
nej syntezy w wysokiej temperatu-
rze są takie zanieczyszczenia jak: 
węglowodory C1 i C2, akrylonitryl, 
acetonitryl, benzen, toluen, etylo-
benzen, ksylen, 1,2-dichlorobenzen, 
1,4-dichlorobenzen, 1,2,4-trichloro-
benzen, heksachlorobenzen, fenol, 
2,4-dinitrofenol, 2,4-dichlorofenol, 
2,4,5-trichlorofenol, pentachlorofe-
nol, chlorometan, chloroform, chlo-
rek metylenu, czterochlorek węgla, 
1,1-dichloroetan, 1,2-dichloroetan, 
1,1,1-trichloroetan, 1,1,2-trichlo-
roetan, 1,1,2,2-tetrachloroetan, 
1,1-dichloroetylen, trichloroetylen, 
tetrachloroetylen, formaldehyd, al-
dehyd octowy, aceton, metyloetey-
loketon, chlorek winylu, ftalan die-
tylu, kwas mrówkowy, kwas octowy 
i wiele, wiele innych.

Liczne badania prowadzone 
przez wielu badaczy w latach 90. 
wykazały obecność ponad 350 róż-
nego rodzaju związków chemicz-
nych (organicznych) w spalinach 
ze spalarni odpadów w stężeniach 
powyżej 5 μg/m3. Podobne wyniki 
uzyskano dla spalania drewna i in-
nych rodzajów biomasy. Niestety 
brak jest takich wyników badań dla 
procesu spalania węgla, choć na-
leży oczekiwać, że sytuacja będzie 
podobna. 

Obecność w masie odpadów 
kierowanych do spalania substancji 
zawierających związki chloru (orga-
niczne i nieorganiczne) jest źródłem 
powstawania kolejnych zanieczysz-
czeń, których skutek dla środowiska 
i zdrowia ludzi jest wyolbrzymiany i, 
dzięki którym właśnie spalarnie za-
wdzięczają swoją złą „sławę”. Są to 
polichlorowane dibenzo-p-dioksyny 
i polichlorowane dibenzofurany. Na-

zwy te określają całą grupę związ-
ków obejmujących 75 polichloro-
wanych dibenzo-p-dioksyn i 135 
polichlorowanych dibenzofuranów. 
Są to związki o znanej toksyczności, 
z których za najniebezpieczniejsze 
uważa się związki zawierające w 
cząsteczce atomy chloru w pozy-
cjach 2,3,7,8,  np. 2,3,7,8-tetrachlo-
ro-dibenzo-p-dioksyna i 2,3,7,8-te-
trachloro-dibenzofuran. 

Wieloletnie badania nad przy-
czynami powstawania dioksyn w 
procesach termicznych, a przede 
wszystkim w procesie spalania od-
padów pozwoliły określić następu-
jące mechanizmy ich powstawania:

 � dioksyny powstałe w wyniku 
tworzenia pierścieni aromatycz-
nych i przegrupowania podstaw-
ników z udziałem chlorowanych 
prekursorów takich jak PCV, 
PCBs, chlorowane benzeny, 
chlorowane fenole bezpośred-
nio za strefą spalania - jest to 
reakcja przebiegająca w fazie 
gazowej w temperaturach 500-
700°C,

 � dioksyny powstałe poza strefą 
spalania w wyniku reakcji nie-
chlorowanych związków or-
ganicznych, takich jak: WWA, 
ligniny, węgiel brunatny, itp., 
i następnie chlorowania,  także 
z różnego rodzaju organicznych 
chlorowanych prekursorów, ta-
kich jak: chlorofenole, chlo-
robenzeny,  po l ich lorowane 
difenyloetery, polichlorowane 
bifenyle itp. oraz innych pro-
duktów niepełnego spalania, 
które mogą reagować ze sobą i 
na powierzchni metali wchodzą-
cych w skład cząstek popiołu 
lotnego, ulegając tam zarówno 
reakcjom chlorowania, jak i od-
chlorowania cząsteczki;

 � dioksyny powstałe poza stre-
fą spalania z cząsteczkowego 
węgla (uwęglonych pozosta-
łości procesu spalania, niewy-
palonego węgla w cząstkach 
pyłu, sadzy i organicznego lub 

nieorganicznego chloru w obec-
ności popiołu lotnego w tempe-
raturze 200-400°C nazwane 
najczęściej syntezą de novo.
Podstawową różnicą w tych 

mechanizmach jest źródło węgla 
oraz zakres temperatur, w których 
przebiega synteza. W świetle wyni-
ków badań wydaje się, że najważ-
niejszym mechanizmem, w wyniku 
którego powstaje najwięcej dioksyn 
jest mechanizm trzeci (de novo), 
następnie drugi, a najmniej diok-
syn powstaje w wyniku mechani-
zmu pierwszego.

Emisja dioksyn i furanów jest nie 
do uniknięcia we wszystkich proce-
sach spalania. Ich stężenie w spali-
nach można jednak minimalizować 
dzięki zastosowaniu tzw. pierwot-
nych metod ograniczania emisji za-
nieczyszczeń, które w tym przypad-
ku w znacznej części sprowadzają 
się do ulepszenia przebiegu pro-
cesu spalania. Emisji dioksyn nie 
wolno bagatelizować, pomimo iż 
ich stężenia w spalinach 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 gospodar-
kę hormonalną organizmu prowa-
dząc do występowania wielu groź-
nych chorób.

 � Oczyszczanie gazów 
odlotowych

Analizując powstające podczas 
procesu termicznego przekształ-
cania odpadów (przede wszystkim 
procesu spalania) substancje zanie-
czyszczające obecne w spalinach, 
należy stwierdzić, że w celu spro-
stania aktualnym wymogom praw-
nym w zakresie czystości spalin - 
rozporządzenie Ministra Środowiska 
w sprawie standardów emisyjnych z 
instalacji, stanowiącym implemen-
tację zapisów dyrektywy 2000/76/
EC - konieczne jest zastosowanie 
wielostopniowego systemu oczysz-
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czania spalin, który zawierałby na-
stępujące elementy:

 � odpylanie,
 � usuwanie gazów kwaśnych 

(SO2, HCl i HF),
 � usuwanie tlenków azotu,
 � usuwanie metali ciężkich,
 � usuwanie związków organicz-

nych - produktów niepełnego 
spalania.
Metody ograniczania emisji za-

nieczyszczeń z procesów techno-
logicznych można generalnie po-
dziel ić na dwie grupy - metody 
pierwotne i metody wtórne. Meto-
dy pierwotne to wspominana już in-
gerencja w proces technologiczny 
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 ogranicze-
nia emisji zanieczyszczeń.

Metody pierwotne nabierają w 
ostatnich latach coraz większego 
znaczenia, gdyż z ekonomiczne-
go punktu widzenia są one bardziej 

opłacalne (tańsze) od metod wtór-
nych, zwanych „technologiami koń-
ca rury”. Szczególnie istotną spra-
wą staje się aktualnie określenie 
wpływu parametrów prowadzenia 
procesu spalania na emisję metali, 
wielopierścieniowych węglowodo-
rów aromatycznych (WWA), dioksyn 
(PCDD/F) oraz innych substancji 
organicznych z procesu spalania. 
Liczne doniesienia l i teraturowe 
wskazują jednoznacznie, że dotrzy-
manie prawidłowych parametrów 
procesu spalania znacząco wpływa 
na obniżenie emisji substancji or-
ganicznych (w tym WWA i dioksyn) 
do atmosfery. Parametrem najlepiej 
charakteryzującym „prawidłowe wa-
runki spalania” jest stężenie tlenku 
węgla w spalinach. Pozostałe pa-
rametry określające „dobre warun-
ki spalania” to przede wszystkim 
tzw. „trzy T” - temperatura, turbu-
lencja oraz czas (ang. time) przeby-
wania spalin w odpowiedniej tem-
peraturze. Podstawowe znaczenie 
ma jednak zapewnienie warunków 
spalania bliskiego spalaniu całko-

witemu i zupełnemu, przy zmini-
malizowaniu ilości powstającego 
tlenku węgla. Warunki takie panują 
przy prawidłowym natlenieniu stre-
fy spalania, przy optymalnym stęże-
niu tlenu (dla spalania węgla 6-8%, 
współczynnik nadmiaru powietrza 
ok. 1,7-1,8). W przypadku spalania 
odpadów wymagane jest większe 
natlenienie strefy spalania i zapew-
nienie sumarycznego współczynnika 
nadmiaru powietrza rzędu 2,0-2,4 
(stężenie tlenu w spalinach opusz-
czających strefę spalania i dopala-
nia 10-13%). Badania prowadzone 
pod koniec lat 90. wykazały bardzo 
ścisłą korelację pomiędzy stężeniem 
niektórych zanieczyszczeń w spali-
nach a stężeniem tlenku węgla, co 
jednoznacznie świadczy o wpływie 
warunków spalania na emisję za-
nieczyszczeń organicznych (w tym 
dioksyn i furanów). 

Spaliny po oddaniu ciepła kiero-
wane są do systemu oczyszczania 
spalin. Jest on zazwyczaj wielostop-
niowy i zapewnia ponad 99% usu-
nięcie zanieczyszczeń. W świetle 

 

 

 

 

 

Energetyczne wykorzystanie 
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licznych doświadczeń konstrukcyjnych 
i eksploatacyjnych można stwierdzić, 
że współczesny system oczyszczania 
spalin w instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów musi obejmować 
następujące elementy:

System odpylania spalin (elektro-
filtr lub filtry tkaninowe). Efektywność 
systemu odpylania jest bardzo istotna 
z punktu widzenia ochrony środowi-
ska, gdyż to właśnie pył jest nośnikiem 
emisji metali ciężkich (rtęć, ołów, kadm, 
miedź, chrom, mangan, arsen, nikiel, 
antymon i tal), jak również cząsteczki 
pyłu są doskonałym sorbentem diok-
syn, stąd też dążenie do maksymaliza-
cji wydajności urządzeń odpylających. 
Zazwyczaj w nowoczesnych, dużych 
spalarniach odpadów (komunalnych 
lub przemysłowych) do odpylania spa-
lin stosuje się elektrofiltry - urządzenia 
pozwalające zatrzymać nawet 99,9% 
emitowanego pyłu. Wadą elektrofiltrów 
jest dodatni wpływ pola elektrostatycz-
nego na przebieg syntezy „de novo” 
polichlorowanych dioksyn i furanów. 
Ostatnio coraz częściej stosuje się filtry 
tkaninowe. Dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych materiałów filtracyjnych, od-
pornych na wysokie temperatury (np. 
włókna szklane powlekane specjalnie 
preparowanym teflonem) udaje się uzy-
skać bardzo wysokie stopnie odpylenia 
przy jednoczesnym, znacznym ograni-
czeniu stężenia dioksyn w spalinach. 
Doświadczenie uczy, że zastosowanie 
filtrów tkaninowych jest dziś możliwe 
zarówno w małych spalarniach odpa-
dów medycznych, jak i wielkich spalar-
niach odpadów komunalnych. Do od-
pylania spalin w spalarniach odpadów 
komunalnych nie stosuje się cyklonów i 
multicyklonów, gdyż nie są one w stanie 
zapewnić uzyskania stężeń pyłu w spa-
linach poniżej 10 mg/m3u wymagane-
go przez przepisy (dyrektywa 2000/76/
WE, rozporządzenie w sprawie standar-
dów emisyjnych z instalacji). Również 
nie stosuje się bardzo skutecznych, ale 
jednocześnie bardzo drogich i kłopo-
tliwych w eksploatacji (bardzo wysoki 
spadek ciśnienia) odpylaczy mokrych 
Venturiego.

Układ usuwania gazów kwa-
śnych - najczęściej w funkcjonujących 
dużych spalarniach odpadów komu-
nalnych jest to układ mokry, dwustop-
niowy. W pierwszym stopniu następuje 
schładzanie spalin zimną wodą, nawil-
żanie i absorpcja chlorowodoru oraz 
fluorowodoru przy pH równym ok. 2,0, 
zaś w drugim stopniu absorpcja po-
zostałych gazów kwaśnych (przede 
wszystkim SO2) w zawiesinie wodoro-
tlenku lub węglanu wapniowego przy 
pH ok. 5,5, a czasem wodorotlenku 
sodowego lub węglanu albo wodoro-
siarczynu sodowego. Jest to absorp-
cja połączona z reakcją chemiczną, w 
wyniku której otrzymuje się zazwyczaj 
odpadowy gips oraz chlorek i fluorek 
wapnia. Wariantem metody jest za-
stosowanie suchej technologii odsiar-
czania (w oparciu o tlenek, wodorotle-
nek lub węglan wapniowy lub ostatnio 
kwaśny siarczyn sodowy) z wcześniej-
szym schłodzeniem i nawilżeniem spa-
lin wodą (przy okazji absorpcja HCl i 
HF). Zastosowanie suchych układów 
usuwania gazów kwaśnych stało się 
ostatnio coraz częstsze, szczególnie w 
połączeniu z odpylaniem na filtrach tka-
ninowych. W takim układzie udaje się 
osiągnąć ponad 99% stopnie skutecz-
ności usuwania zanieczyszczeń przy 
jednocześnie niższych kosztach inwe-
stycyjnych i eksploatacyjnych. Trze-
ba tu jednak pamiętać, że szczególnie 
dodatnio na wydajność usuwania ga-
zów kwaśnych metodą suchą wpływa 
nawilżenie spalin - reakcja chemiczna 
przebiegająca w warstewce cieczy na 
powierzchni stałego sorbentu, która 
jest wielokrotnie szybsza od reakcji po-
wierzchniowej gaz-ciało stałe. W efek-
cie układy bez nawilżania spalin osią-
gają skuteczności o 10-40% niższe 
od układów z nawilżaniem. Połącze-
nie metody suchej z cyklonem bądź 
elektrofiltrem nie jest dobre, gdyż czas 
kontaktu suchego sorbentu z zanie-
czyszczonymi gazami spalinowymi jest 
zbyt krótki dla uzyskania wysokiej sku-
teczności (najczęściej osiąga się sku-
teczność usunięcia gazów kwaśnych 
nie przekraczającą 60%). W przypadku 

filtrów tkaninowych warstwa ciała sta-
łego (pył z sorbentem) osadzonego na 
tkaninie filtracyjnej pracuje bardzo sku-
tecznie, co pozwala przy dobrym na-
wilżeniu, na osiągnięcie skuteczności 
przekraczającej 99%. Sucha metoda 
wapniowa swoje optimum ma w tem-
peraturze ok. 140-150°C, zaś sucha 
metoda z wodorowęglanem sodowym 
najlepsze efektu daje w temperaturze 
bliskiej 200°C. Skuteczność suchej 
metody wodorowęglanowej jest o ok. 
10% wyższa od suchej metody wap-
niowej w tych samych warunkach. W 
niektórych instalacjach stosowana jest 
metoda półsucha wapniowa polega-
jąca na wprowadzeniu do urządzenia 
przypominającego suszarkę rozpyło-
wą zawiesiny wodorotlenku wapnia i 
uzyskaniu po procesie mieszanki su-
chego siarczynu i siarczanu wapnio-
wego, który musi być usunięty np. na 
filtrze tkaninowym. Metoda półsucha 
zapewnia podobną skuteczność usu-
wania gazów kwaśnych jak metoda 
mokra, będąc przy tym tańszą. Najtań-
szą metodą jest jednak metoda sucha 
z nawilżaniem połączona z odpylaniem 
na filtrze tkaninowym, zapewniająca 
również redukcję emisji gazów kwa-
śnych do poziomu poniżej standardów 
emisyjnych. W ostatnich latach obser-
wuje się odchodzenie od systemów 
mokrych, ze względu na konieczność 
ponoszenia dodatkowych kosztów 
na oczyszczanie ścieków, względnie 
ich odparowanie do strumienia spalin 
(możliwe dzięki ich niewielkiemu stru-
mieniowi) przed urządzeniem odpyla-
jącym. Coraz więcej nowych instalacji 
spalarni odpadów komunalnych, bu-
dowanych w ostatnich latach, wypo-
sażonych jest w suchy system usu-
wania gazów kwaśnych. W ostatnich 
kilku latach pojawiła się alternatywa dla 
systemów suchych opartych o związki 
wapna (tlenek lub wodorotlenek wap-
nia). Jest nią zastosowanie sodu jako 
reagenta wodorowęglanu (lub rzadziej 
węglanu sodu), charakteryzującego się 
większą reaktywnością od związków 
wapnia [16], ale równocześnie mają-
cego także wyższa cenę.
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Dozowanie koksu aktywnego 
(węgla aktywnego) w celu eliminacji 
(adsorpcji) polichlorowanych dioksyn i 
furanów, a następnie odpylanie gazów 
spalinowych na filtrach tkaninowych 
- tzw. metoda strumieniowo-pyłowa. 
Połączenie metody strumieniowo-py-
łowej z cyklonem, elektrofiltrem lub od-
pylaczem mokrym jest niekorzystne, 
gdyż czas kontaktu zanieczyszczeń 
z węglem jest zbyt krótki i stąd uda-
je się osiągnąć skuteczność jedynie 
na poziomie ok. 60%. Podobnie jak w 
przypadku suchej metody usuwania 
gazów kwaśnych dobre efekty daje 
jedynie zastosowanie filtrów tkanino-
wych, bądź ceramicznych. Innym wa-
riantem są adsorbery ze stałym zło-
żem węgla aktywnego usytuowane 
jako ostatni element systemu oczysz-
czania spalin przed wprowadzeniem 
ich do komina. To drugie rozwiązanie 
wymaga dbałości o bezpieczeństwo 
pracy, gdyż ze względu na wysokie 
temperatury spalin (ok. 140°C) oraz 
egzotermiczność procesu adsorpcji na 
węglu. Zdarza się, że wewnątrz adsor-
bera temperatura znacznie wzrasta, co 
może doprowadzić do samozapłonu 
węgla. Adsorpcja pozwala na ograni-
czenie emisji również i innych związ-
ków organicznych oraz niektórych me-
tali ciężkich (np. rtęci i kadmu), które 
adsorbują się na powierzchni węgla 
(koksu) aktywnego. W niektórych roz-
wiązaniach technicznych spalarni zu-
żyty węgiel aktywny jest wprowadzany 
razem z odpadami do komory spalania 
i w ten sposób nie stanowi on zagro-
żenia dla środowiska (ustala się rów-
nowaga pomiędzy np. rtęcią związaną 
w żużlu a rtęcią w gazach odlotowych, 
stąd wprowadzenie zwiększonej ilości 
rtęci do procesu spalania - zaadsorbo-
wanej na sorbencie węglowym - nie 
powoduje istotnego wzrostu jej emisji, 
choć w szczególnych przypadkach mo-
że dojść do kumulacji rtęci w układzie). 
W warunkach krajowych tego rodzaju 
sposób unieszkodliwiania zużytego wę-
gla aktywnego może wymagać oddziel-
nego pozwolenia, mimo że jak wska-
zują doświadczenia eksploatacyjne, 

nie wiąże się on ze wzrostem stężeń 
zanieczyszczeń. W metodzie strumie-
niowo-pyłowej zużyty pył węgla aktyw-
nego odpylany jest w układzie filtrów 
tkaninowych wspólnie z produktami 
półsuchego lub suchego oczyszczania 
gazów spalinowych. Stanowi on wtórny 
odpad, który składowany jest na skła-
dowiskach odpadów niebezpiecznych 
lub coraz częściej poddawany jest ze-
stalaniu. Ostatnio w wielu spalarniach, 
szczególnie odpadów medycznych lub 
przemysłowych, powszechne zastoso-
wanie znalazła mieszanina suchego, 
dobrze rozdrobnionego tlenku wap-
nia oraz pylistego węgla aktywnego (w 
ilości ok. 5-10%), powszechnie znana 
pod handlową nazwą np. SORBALIT®, 
SORBACAL® lub SPONGIACAL®, 
której wtrysk do strumienia spalin po-
łączony z odpylaniem na filtrach tka-
ninowych pozwala bardzo skutecznie 
(powyżej 99%) usuwać zarówno gazy 
kwaśne, jak i metale ciężkie, a także 
dioksyny i inne mikrozanieczyszczenia 
organiczne ze spalin. 

System redukcji tlenków azo-
tu (DeNOx) dotychczas instalowany 
opcjonalnie, lecz dziś już coraz czę-
ściej, ze względu na konieczność speł-
nienia wymogów określonych w roz-
porządzeniu w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji. Aktualnie we 
współczesnych spalarniach posiada-
jących nowoczesne instalacje oczysz-
czania gazów spalinowych system re-
dukcji tlenków azotu jest powszechnie 
instalowany. Proces redukcji tlenków 
azotu może być realizowany dwiema 
podstawowymi technikami:

 � SNCR - selektywna redukcja nie-
katalityczna polegająca na wpro-
wadzeniu do komory spalania 
(pierwszego ciągu kotła, za dopro-
wadzeniem powietrza wtórnego) 
gazowego amoniaku, wody amo-
niakalnej bądź wodnego roztworu 
mocznika, które w temperaturze 
ok. 850-1050°C redukują tlenki 
azotu do wolnego azotu. Istotną 
sprawą jest tutaj odpowiedni za-
kres temperatury. Zarówno wzrost 
temperatury powyżej 1050°C, jak 

i spadek poniżej 850°C powodu-
ją spadek efektywności redukcji, 
który maksymalnie wynosi ok. 50-
70%.

 � SCR - selektywna redukcja katali-
tyczna polegająca na tym, że gazy 
spalinowe w temperaturze ok. 200-
350°C i wymieszaniu z roztworem 
amoniaku (mocznika) kierowane są 
na monolityczne złoże katalityczne 
(katalizator wolframowo-wanado-
wy lub manganowo-wanadowy na 
nośniku z dwutlenku tytanu), gdzie 
następuje redukcja tlenków azo-
tu do wolnego azotu. Proces ten 
przebiega bardzo dobrze z wydaj-
nością 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 mocz-
nika. Dodatkowym efektem zastoso-
wania systemu katalitycznej lub nie-
katalityczej redukcji tlenków azotu jest 
również skuteczna redukcja emisji poli-
chlorowanych dioksyn i furanów - prze-
biegająca z wydajnością dla układów 
katalitycznych ok. 90-99% (katalitycz-
ny rozkład - odchlorowanie i utlenienie 
dioksyn), zaś dla układów niekatalitycz-
nych z wydajnością ok. 60-70% (wią-
zanie chloru w strefie spalania i poza 
strefą spalania, podczas chłodzenia 
spalin, a przede wszystkim inhibicyj-
ne działanie 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 60. i wcześniej 
budowano spalarnie odpadów prak-
tycznie bez jakichkolwiek systemów 
oczyszczania spalin. W latach 70. po-
jawiły się systemy odpylania, w latach 
80. systemy usuwania gazów kwa-
śnych. Pod koniec lat 90. dominowało 
przekonanie, że nowoczesna spalarnia 
odpadów musi posiadać następują-
ce elementy w systemie oczyszcza-
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nia spalin: elektrofiltr do usunięcia py-
łów, mokry (najlepiej dwustopniowy) 
układ absorpcyjny do usunięcia ga-
zów kwaśnych, adsorber węglowy w 

celu usunięcia dioksyn i lotnych metali 
ciężkich (np. rtęci) oraz układ DeNOx. 
Koszt takiego systemu stanowił po-
nad 50% kosztów budowy spalarni i 

Tab. 1. Standardy emisyjne (dopuszczalne wartości stężeń w emitorze) w warunkach umownych - 11% tlenu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

ważył w sposób istotny na kosztach 
eksploatacyjnych. Po roku dwutysięcz-
nym, w wyniku prowadzonych badań, 
zmieniono system oczyszczania spa-

A - 100% wyników pomiarów średniodobowych w ciągu roku nie może być wyższe 

niż wartości dopuszczalne podane w rubryce A,

B - 97% wyników pomiarów średniodobowych w ciągu roku nie może być wyższe 

niż wartości dopuszczalne podane w rubryce B,

1)     w zależności od wielkości instalacji - dla instalacji nowych i starych powyżej 6 Mg/h - 200 mg/m3,

2)     dla instalacji ze złożem fluidalnym standard wynosi 100 mg/m3 jako średnia godzinowa,

3)     wartość średnia 10-minutowa,

4)     wartość średnia dla próby trwającej od 30 minut do 8 godzin,

5)     wartość średnia dla próby trwającej 6 do 8 godzin.

Lp. Zanieczyszczenie Dopuszczalne stężenie

Średnio-dobowe
30-minutowe

A (100%) B (97%)

mg/m3 mg/m3 mg/m3

1. Całkowity pył 10 30 10

2. Gazowe i parowe substancje organiczne wyrażane  jako całkowity 
węgiel organiczny (TOC)

10 20 10

3. Chlorowodór (HCl) 10 60 10

4. Fluorowodór (HF) 1 4 2

5. Dwutlenek siarki (SO2) 50 200 50

6. Tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2) w przeliczeniu  jako NO2 200/400 1) 400 200

7. Tlenek węgla 2) 50 100 150 3)

8. Kadm i jego komponenty wyrażone jako kadm (Cd)
0,05 4)

9. Tal i jego związki wyrażone jako tal (Tl)

10. Rtęć i jej związki wyrażane jako rtęć (Hg) 0,05 4)

11. Antymon i jego związki wyrażone jako antymon (Sb)

0,5 4)

12. Arsen i jego związki wyrażane jako arsen (As)

13. Ołów i jego związki wyrażane jako ołów (Pb)

14. Chrom i jego związki wyrażane jako chrom (Cr) 

15. Kobalt i jego związki wyrażane jako kobalt (Co) 

16. Miedź i jej związki wyrażane jako miedź (Cu)

17. Mangan i jego związki wyrażane jako mangan (Mn)

18. Nikiel i jego związki wyrażane jako nikiel (Ni)

19. Wanad i jego związki wyrażane jako wanad (V)

20. Cyna i jej związki wyrażane jako cyna (Sn)

21. Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny i polichlorowane dibenzofurany 
(17 kongenerów) jako suma TEQ [ng TEQ/m3]

0,1 5)
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lin na prostszy, lecz równie wydajny. 
Składa się on z reguły z układu De-
NOx metodą SNCR, absorbera pół-
suchego (lub suchego), wtrysku wę-
gla aktywnego i odpylania na filtrach 
tkaninowych. Koszt takiego systemu 
nie przekracza dziś 30% kosztów bu-
dowy spalarni. Wartym podkreślenia 
jest fakt, że współczesne suche sys-
temy oczyszczania spalin z nawilża-
niem są równie skuteczne, co droższe 
systemy mokre. Technologie oczysz-
czania gazów odlotowych ze spalarni 
odpadów osiągnęły dziś taki stopień 
rozwoju, że nie stanowi żadnego pro-
blemu osiągnięcie stężeń zanieczysz-
czeń w spalinach na poziomie 10-20% 
wartości dopuszczalnych, określonych 
w dyrektywie 2000/76/WE i rozporzą-
dzeniu w sprawie standardów emisyj-
nych z instalacji.

W zakresie usuwania dioksyn fura-
nów pojawiły się również nowe tech-
nologie - jest to zastosowanie do 
odpylania membran filtracyjnych na-
syconych solami wolframu i wanadu 
(metoda filtracyjno-katalityczna RE-
MEDIA®), na których równocześnie 
zachodzi katalityczny rozkład dioksyn 
oraz zastosowanie wypełnień i ele-
mentów konstrukcyjnych ze specjal-
nie preparowanego polipropylenu (z 
dodatkiem węgla aktywnego), w któ-
rym zachodzi trwała absorpcja czą-
steczek dioksyn (dodatkowe wiązanie 
wewnątrz elementów z polipropylenu 
poprzez adsorpcje na cząstkach węgla 
aktywnego) zwana metodą absorpcyj-
no-adsorpcyjną, wykorzystującą tzw. 
„efekt pamięci” - technologia ADIOX®. 
Obie technologie znalazły już zastoso-
wanie w licznych spalarniach. Można 
więc stwierdzić, że dziś, na początku 
drugiej dekady XXI w., problem emisji 
dioksyn w spalarniach odpadów prak-
tycznie nie istnieje. 

Wielkość emisji zanieczyszczeń z 
instalacji regulowana jest przez Roz-
porządzenie Ministra Środowiska w 
sprawie standardów emisyjnych z in-
stalacji, zgodnie z którym dopuszczal-
ne stężenia zanieczyszczeń w gazach 
odlotowych z instalacji termicznego 

przekształcania odpadów nie mogą 
przekroczyć wartości podanych w ta-
beli 1, określonych dla następujących 
warunków umownych: temperatura - 
273 K, ciśnienie - 1013 hPa, spaliny 
suche, 11% tlenu.

 � Najlepsze dostępne 
techniki w zakresie 
oczyszczania gazów 
odlotowych

Impelemtacja legislacji europejskiej 
dokonana na początku lat dwutysięcz-
nych w związku z naszym przystąpie-
niem do UE spowodowała przyjącie do 
polskiego prawodowstwa uregulowań 
mających na celu maksymalne ogra-
niczenie emisji zanieczyszczeń (ro-
zuminanych zarówno jako emisja do 
powietrza atmosferycznego, ale tak-
że emisja ścieków, czy emisja odpa-
dów wtórnych i hałasu) w odniesieniu 
do działaności gospodarczej będącej 
potencjalnie największym źródłem za-
nieczyszczenia środowiska. Sposodo-
wało to również koniecznośc porówna-
nia stosowanych metod i technologii 
z tzw. najlepszymi dostępnymi tech-
nikami (BAT), określonymi w odpo-
wiednich dokumentach referencyjnych 
(tzw. BREF-ach). W zakresie wtórnych 
metod ograniczania emisji z procesów 
spalania odpadów dokument referen-
cyjny BAT rekomenduje następujące 
rozwiązania:

 � w zakresie odpylania spalin:
 – odpylacze elektrostatyczne su-
che,
 – odpylacze elektrostatyczne mo-
kre,
 – filtry tkaninowe.

 � w zakresie usuwania gazów kwa-
śnych (SO

2, HCl i HF):
 – proces suchy (odsiarczanie su-
che),
 – proces półsuchy (odsiarczanie 
półsuche),
 – proces suchy modyfikowany 
(metoda sucha modyfikowana 
- NID, metoda sucha z nawilża-
niem),
 – proces mokry,

 � w zakresie usuwania tlenków azo-
tu:

 – selektywna niekatalityczna re-
dukcja (SNCR),
 – selektywna katalityczna reduk-
cja (SCR).

 � w zakresie usuwania metali cięż-
kich:

 – dokładne odpylanie,
 – utlenienie metalu do postaci jo-
nowej (dotyczy przede wszyst-
kim rtęci) i chemiczne związanie 
w absorberze, 
 – adsorpcja na węglu aktywnym 
(dotyczy przede wszystkim rtę-
ci, kadmu, talu i arsenu).

 � w zakresie usuwanie związków or-
ganicznych:

 – utlenienie katalityczne na katali-
zatorze SNCR,
 – adsorpcja na węglu aktywnym 
(złoże stałe, złoże przesypują-
ce się, iniekcja pyłu do strumie-
nia spalin i odpylenie na filtrach 
tkaninowych).

Doświadczenia eksploatacji wielu 
spalarni odpadów wskazują jedno-
znacznie, że w odniesieniu do małych 
spalarni odpadów, w tym np. spalar-
ni odpadów medycznych, najlepsze 
efekty daje zastosowanie następujące-
go systemu oczyszczania spalin: spa-
liny opuszczające komorę dopalania 
o temperaturze ponad 1 100°C kiero-
wane są do wymiennika ciepła gdzie 
ulegają schłodzeniu do temperatury 
ok. 200-250°C i dalej kierowane są do 
schładzacza natryskowego (tzw. „qu-
ench”), w którym ulegają schłodzeniu 
do temperatury ok. 150-180°C, jed-
nocześnie ulegając nawilżeniu. Gazy 
kwaśne ze spalin usuwane są za po-
mocą metody suchej polegającej na 
wtrysku suchego reagenta (np. wodo-
rotlenku lub tlenku wapnia, a ostatnio 
także wodorowęglanu sodowego) do 
kanału spalin. Niekiedy jako reagenta 
używa się mieszanki związków wap-
nia z węglem aktywnym, zapewnia-
jąc jednocześnie adsorpcję niektó-
rych metali ciężkich (np. rtęci) oraz 
związków organicznych - produktów 
niepełnego spalania, w tym dioksyn 
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i furanów. Obecność wilgoci znacz-
nie  poprawia przebieg procesu usu-
wania gazów kwaśnych, ale zmniej-
sza skuteczność adsorpcji na węglu 
aktywnym. Usuwanie rtęci ze spalin 
staje się coraz ważniejszym proble-
mem, gdyż w 2013 r. spodziewane 
jest przyjęcie Konwencji Rtęciowej 
ONZ, znacząco ograniczającej emi-
sję tego pierwiastka do środowiska,  
np. w spalarniach odpadów i energe-
tyce do poziomu poniżej 0,03 mg/m3

spalin w warunkach umownych (do-
tychczas 0,05 mg/m3). Warto tu pod-
kreślić, że taki standard już dziś obo-
wiązuje np. w Niemczech (elektrownie 
- 13 BImSchV z 2010 r. oraz spalar-
nie nowelizacja 17 BImSchV również 
z 2010 r.). Dalej spaliny kierowane są 
do filtra tkaninowego, w którym zosta-
je oddzielony pył oraz produkty reakcji 
usuwania gazów kwaśnych. Zasto-
sowanie filtra tkaninowego powodu-
je, że gazy spalinowe mają dłuższy 
kontakt z reagentem na powierzchni 
filtracyjnej. W przypadku małych spa-
larni odpadów z przyczyn technicz-
no-konstrukcyjnych najczęściej nie 
ma możliwości wykorzystania meto-
dy niekatalitycznej redukcji tlenków 
azotu. Stąd też ostatnim elementem 
systemu oczyszczania spalin powinien 
być reaktor katalityczny (SCR) z ka-
talizatorem wanadowo-wolframowym, 
na którym następuje skuteczna reduk-
cja emisji tlenków azotu oraz odchlo-
rowanie i utlenienie dioksyn i furanów, 
a także rozkład innych produktów nie-
całkowitego spalania. 

Duże spalarnie odpadów, np. spa-
larnie odpadów komunalnych, ma-
ją ostatnio bardzo podobny system 
oczyszczania spalin. Powoli rezygnuje 
się z wielkich i ciężkich, a także dro-
gich i energochłonnych elektrofiltrów i 
mokrego systemu oczyszczania spalin 
na rzecz systemów suchych, współ-
pracujących z filtrem tkaninowym. 
Skuteczność działania takiego ukła-
du jest na tyle wysoka, aby zapewnić 
dotrzymanie standardów emisyjnych 
z dużym zapasem. Zastosowanie sys-
temu suchego pozwala również na 

stosunkowo proste zastosowanie re-
aktora katalitycznego SCR jako ostat-
niego elementu systemu oczyszczania 
spalin (unika się problemu podgrze-
wania spalin za mokrym systemem 
oczyszczania spalin z ok. 60°C do 
ok. 200°C, wymaganych dla proce-
su SCR). Zapewnia on bezproble-
mowe dotrzymanie poziomu emisji 
dioksyn i furanów, a także zapewnia 
poziom stężeń NOx poniżej 100 mg/
m3u w strumieniu spalin opuszczają-
cym spalarnie. W UE jest to coraz bar-
dziej istotne, gdyż toczy się dyskusja 
na temat obniżenia standardu emi-
syjnego NOx do poziomu 70 mg/m3u
(jak to już obowiązuje w Holandii), w 
miejsce dotychczasowego 200 mg/
m3u O ile poziom 150-200 mg/m3u
jest osiągalny przy wykorzystaniu 
technologii SNCR, to poziom 70 mg/
m3u już nie. 

 � Wnioski

Systemy oczyszczania spalin w 
instalacjach termicznego przekształ-
cania odpadów ewoluowały na prze-
strzeni ostatnich 50 lat. Jest faktem, 
że do lat 60. ub. w. większość spalar-
ni odpadów nie była wyposażona w 
żadne systemy oczyszczania spalin. 
W latach 60. pojawiły się pierwsze 
urządzenia odpylające - w mniejszych 
instalacjach cyklony, w większych 
elektrofiltry. W latach 70. systemy 
oczyszczania spalin zostały uzupeł-
nione o usuwanie gazów kwaśnych 
(przede wszytki odsiarczanie, ale tak-
że usuwanie chlorowodoru i fluorowo-
doru), najczęściej mokre, podobnie jak 
w instalacjach energetycznych. W la-
tach 80. zaczęto stosować podwójne 
układy mokre - z dwiema kolumnami 
absorpcyjnymi pracującymi w różnych 
warunkach (z rożnymi absorbentami, 
przy różnym pH absorbenta). Postęp 
w zakresie metod analitycznych, licz-
ne badania nad rzeczywistym skła-
dem spalin pochodzącym z procesów 
spalania odpadów, a nade wszystko 
odkrycie obecności polichlorowanych 
dibenzo-p-dioksyn i polichlorowanych 

dibenzofuranów spowodowały w la-
tach 90. ub. w. konieczność uzupeł-
nienia systemów oczyszczania spalin 
o dalsze elementy - instalacje adsorp-
cyjne i/lub reaktory katalityczne. Spo-
wodowało to drastyczny wzrost kosz-
tów inwestycyjnych i eksploatacyjnych 
spalarni odpadów. Sam koszt syste-
mu oczyszczania spalin sięgał 55-
60% kosztów budowy instalacji. Na 
początku nowego tysiąclecia podjęto 
więc działania zmierzające do uprosz-
czenia i tym samym potanienia kosz-
tów budowy systemów oczyszczania 
spalin dla spalarni odpadów. Postęp 
jaki dokonał się we włókiennictwie 
pozwolił na szerokie wprowadzenie 
filtrów tkaninowych pracujących w wy-
sokich temperaturach (140-200°C). 
Zastosowanie filtrów tkaninowych dało 
równocześnie możliwość wykorzysta-
nia metody suchej usuwania gazów 
kwaśnych, gdyż zasadnicza część re-
akcji chemicznej przebiegała na po-
wierzchni filtracyjnej. Obecnie suchy 
system oczyszczania spalin stał się 
powszechnie stosowanym w typo-
wych instalacjach oczyszczania spalin 
z instalacji termicznego przekształca-
nia odpadów, zapewniając bezproble-
mowe dotrzymanie rygorystycznych, 
znacznie ostrzejszych niż dla energe-
tyki, standardów emisyjnych z instala-
cji. Największą zaletą wprowadzenia 
do powszechnego stosowania sys-
temów suchych w spalarniach odpa-
dów jest znacząca obniżka kosztów 
inwestycyjnych i eksploatacyjnych, 
gdyż aktualnie system oczyszczania 
spalin to jedynie ok. 30-35% kosztów 
budowy spalarni odpadów. Wartym 
podkreślenia jest fakt, że współczesne 
suche systemy oczyszczania spalin z 
nawilżaniem są równie skuteczne co 
droższe systemy mokre.

Analiza współcześnie funkcjonu-
jących systemów oczyszczania spalin 
w istniejących spalarniach odpadów 
prowadzi do stwierdzenia, że w chwili 
obecnej emisja zanieczyszczeń z pro-
cesu spalania odpadów nie stanowi 
istotnego problemu z punktu widze-
nia ochrony środowiska. o
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w małych instalacjach

Energetyczne wykorzystanie

odpadów

Inwestycje realizowane przez 
Spółkę wykorzystują bezpieczną dla 
środowiska technologię zgazowy-
wania odpadów w małej instalacji z 
wykorzystaniem urządzenia do zga-
zowywania zwanego dalej Wodoro-
wym Generatorem Energii. Ekokoge-
neracja S.A. jest spółką notowaną 
od maja 2006 r. na NewConnect - 
alternatywnym rynku Giełdy Papie-
rów Wartościowych w Warszawie.

 � Dlaczego opłaca się 
produkować energię 
z odpadów w małych 
instalacjach?

 � Część energii produkowanej  
z odpadów jest energią ze źró-

Ekokogeneracja S.A. 
specjalizuje się  

w inwestycjach na terenie 
małych i średnich miast 
oferując kompleksowe 
rozwiązanie problemu 
odpadów przemysłowych 
i komunalnych w miejscu 
ich powstawania, 
połączone z możliwością 
ich energetycznego 
wykorzystania do 
produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej. 

deł odnawialnych. Dyrekty-
wa Unii Europejskiej 2001/77/
WE z dnia 27 września 2001 r.  
w sprawie wspierania produkcji 
na rynku wewnętrznym energii 
wytwarzanej ze źródeł odnawial-
nych zapewniła uznanie pewnej 
części energii wytworzonej w in-
stalacji termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych 
jako energii z odnawialnego 
źródła.

 � Energia z odpadów nie wymaga 
zakupu praw emisyjnych do CO2. 
Miejskie spółki ciepłownicze ku-
pując ciepło wytwarzane z odpa-
dów mogą uniknąć konieczności 
kupowania praw emisyjnych do 
CO2 dla energii cieplnej kupo-
wanej z małych instalacji. Daje 
to możliwość obniżenia kosz-
tów zakupu praw emisyjnych, 
wyn ika jących z  Dyrektywy  
o Europejskim Systemie Han-
dlu Emisjami (ETS), która wy-
maga, aby wytwórcy ciepła  
o zainstalowanej mocy w paliwie 
powyżej 20 MW kupowali doce-
lowo 100% praw emisyjnych na 
rynku. 

 � Wytwarzana z odpadów ener-
gia nie będzie wymagała ko-
nieczności zakupu praw do 
emisji pyłów, dwutlenki siar-
ki i tlenków azotu. Dyrektywa  
o emis jach przemysłowych 
wprowadza od 2016 r.  zaostrzo-
ne normy ochrony środowiska 
między innymi dla istniejących 

instalacji ciepłowniczych o mocy 
do 200 MW, które dostarczają 
do publicznych sieci ciepłowni-
czych co najmniej 50% ciepła 
użytkowego w postaci pary i cie-
płej wody. Kupowanie przez cie-
płownie energii produkowanej z 
odpadów umożliwi ciepłowniom 
uniknięcie przyszłych kosztów 
zakupu praw emisyjnych wy-
nikających ze wspomnianych 
przepisów. 

 � Energia wytworzona z odpa-
dów ma atrakcy jną,  n iską,  
a do tego stałą i stabilną cenę  
w porównaniu do energii z tra-
dycyjnych źródeł. Prawie poło-
wę kosztów wytworzenia energii 
z tradycyjnych nośników ener-
gii stanowi koszt paliwa. Koszt 
odpadów w całkowitym koszcie 
wytworzenia energii w małych 
instalacjach jest niewielki.

 � Produkcja energii z odpadów 
umożliwia duże oszczędności 
w kosztach składowania, utyli-
zacji i transportu odpadów dla 
zakładów komunalnych, mo-
gących być dostawcami paliw 
przygotowywanych z odpadów 
przemysłowych i  komunalnych. 
Energetyczne wykorzystanie od-
padów w małych instalacjach 
jest znakomitym uzupełnieniem 
dla regionalnych zakładów za-
gospodarowania  odpadów, 
których w Polsce powstanie 
kilkadziesiąt. Zakłady te staną 
przed koniecznością rozwiąza-

Ekokogeneracja S.A.



46 nr 1(31)/2013
TP

O
K

nia kwestii zagospodarowania 
frakcji palnej odpadów komu-
nalnych stanowiącej około 20% 
całej masy odpadów komunal-
nych, która zgodnie z przepisami 
nie może być składowana. Małe 
instalacje dają możliwość wyko-
rzystania dużej luki na rynku w 
zakresie energetycznego wyko-
rzystywania odpadów komunal-
nych dla małych i średnich miast 
od 5.000 do 100.000 miesz-
kańców, gdzie budowa dużych 
instalacji do termicznego prze-
kształcania odpadów może być 
nieopłacalna ekonomicznie.

 � Możliwość dostosowania mocy 
cieplnej małej instalacji do wy-
twarzania energii z odpadów do 
wielkości zapotrzebowania na 
odbiór ciepła czyni to rozwiąza-
nie atrakcyjnym dla ciepłowni w 
miastach od 5.000 do 100.000 
mieszkańców, zakładach prze-
mysłowych i oczyszczalniach 
ścieków.

 � Opis technologii 
produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej 
z odpadów z 
wykorzystaniem 
wodorowego 
generatora energii

Technologia produkcji energii 
cieplnej oparta na zgazowywaniu 
materiału wsadowego w postaci od-
padów poprodukcyjnych z wykorzy-
staniem Wodorowego Generatora 
Energii uzyskała pozytywną opinię 
wydaną przez Wydział Inżynierii Śro-
dowiska Politechniki Warszawskiej w 
zakresie jej zgodności z najlepszą 
dostępną techniką (BAT) określoną w 
Dyrektywie 96/61/WE w sprawie zin-
tegrowanego zapobiegania i ograni-
czania (kontroli) zanieczyszczeń oraz  
w zaleceniach dotyczących wyma-
gań spełnienia przez instalację ter-
micznego przekształcania odpadów 
warunków BAT zawartych w BREF-ie 
z sierpnia 2006 r. 

Rys. 1. Budowa wodorowego generatora energii

Proces produkcji energii cieplnej rozpoczyna się od podania materiału 
wsadowego za pomocą podajnika tłokowego do pierwszej komory urzą-
dzenia do zgazowywania wykonanego z betonowych kształtek z materia-
łów żaroodpornych. W pierwszej komorze w wyniku reakcji termochemicz-
nej podgrzewania materiału wsadowego bez dostępu tlenu do temperatury 
300-600°C, ulega on w bardzo wysokim stopniu rozkładowi na mieszaninę 
gazu syntezowego zawierającego węglowodory i wodór. 

Zastosowanie atmosfery redukującej zamiast utleniającej, dopalania 
katalitycznego, skrajnie wysokich temperatur i długiego czasu retencji 
gazów powoduje rozpad najbardziej trwałych związków organicznych 
i nieorganicznych zawartych w materiale wsadowym. W zależności od 
rodzaju materiału wsadowego uzyskuje się przeprowadzenie w gaz syn-
tezowy od 80% do 95% materiału wsadowego.

Po przejściu do drugiej komory urządzenia do zgazowywania miesza-
nina gazu syntezowego ulega spaleniu w temperaturze dochodzącej do 

1600°C, co powoduje, że spaliny 
wykazują wartości osiągane przy 
spalaniu gazu ziemnego, a w po-
zostałościach stałych nie ma po-
zostałości organicznych.

Gazy spalinowe powstałe ze 
spalenia gazu syntezowego prze-
chodzą do trzeciej komory urzą-
dzenia do zgazowywania, w któ-
rej następuje proces schładzania  
i wstępnego odpylania gazów spa-
linowych. Gazy spalinowe po wyj-
ściu z trzeciej komory są odpylane 
w cyklonie, a następnie przecho-
dzą do kotła parowego, gdzie wy-
twarzana jest para technologicz-
na. Para technologiczna z kotła 
parowego przechodzi do turbiny 

parowej produkującej energię elek-
tryczną.

Po przejściu gazów spalino-
wych przez kocioł parowy są one 
poddawane procesowi końcowego 
odpylania, a następnie oczyszcza-
nia. Gazy spalinowe przesyłane do 
komina spełniają wszystkie wymogi 
dotyczące standardów emisyjnych 
dla instalacji do termicznego prze-
kształcania odpadów.

W zależności od założeń tech-
no log icznych generator  może 
spełniać role przedpaleniska lub 
„palnika” do kotła parowego, pra-
cującego w technologii przetwarza-
nia odpadów najpierw na energię 
cieplną, a następnie w turbinie pa-
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rowej na energię elektryczną. Ge-
nerator może być również przed-
paleniskiem dla kotła wodnego lub 
nagrzewnicy powietrza, pracują-
cych w technologii przetwarzania 
odpadów tylko na energię cieplną.

Instalacje do produkcji energii 
cieplnej oferowane przez Spółkę 
mogą być stawiane na utwardzo-
nym gruncie modułowo, w systemie 
kontenerowym, w ilości zależnej od 
możliwości odbioru energii cieplnej 

przez zakład przemysłowy, ciepłow-
nię lub oczyszczalnię ścieków.

Realizacja inwestycji w systemie 
kontenerowym trwa około 6 miesię-
cy od dnia uzyskania prawomocne-
go pozwolenia na budowę. o 

Rys. 3. Kotłownia parowa z wykorzystaniem wodorowego generatora energii do zgazowania odpadów  
zainstalowana w zakładzie produkcyjnym

 

 
Silos materiału wsadowego  

i szafa sterująca 

 
Podajnik taśmowy materiału 

wsadowego 

 
Stacja hydrauliki 

 
 

 
Podajnik tłokowy materiału 

wsadowego 
 

 
Wodorowy Generator Energii 

 

 
Kocioł parowy 

 

Rys. 2. Przykładowy schemat kotłowni kogeneracyjnej wykorzystującej wodorowy generator energii 
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Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny

Konsekwentnie więc zmie-
ni się rzeczywistość praw-

na, w jakiej obecnie funkcjonu-
ją zarówno wytwórcy odpadów 
komunalnych (tzw. właściciele 
nieruchomości), jak i  cała grupa 
podmiotów odbierających odpa-
dy komunalne (przedsiębiorców 
prowadzących działalność w za-
kresie odbioru odpadów). Istot-
nie zmieni się także rola gminy 
w systemie - z dotychczasowe-
go podmiotu, którego kontakt z 
podmiotami odbierającymi odpa-
dy ograniczał się w zasadzie do 
wydania zezwolenia na prowa-
dzenie działalności w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych 
od właściciel i  nieruchomości, 
gmina stanie się stroną stosun-

ków umownych z takim przed-
siębiorcami, i  tym samym pod-
miotem, który ma, przynajmniej 
w teori i ,  rzeczywisty wpływ na 
sposób i warunki odbierania od-
padów od przysłowiowego Ko-
walskiego. Zgodnie z Noweli-
zacją gmina powinna stać się 
bardziej aktywnym graczem na 
rynku odpadowym - stroną zo-
bowiązaną do skutecznego zor-
ganizowania i  wyegzekwowania 
prawidłowego odbioru i  zago-
spodarowania odpadów komu-
nalnych.

W konsekwencj i  Nowel izacja 
zakłada istotne zmiany systemu 
powiązań umownych pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami. Nie-
stety regulacje w tym zakresie 

Kilka wątpliwości prawnych
związanych z umowami na odbiór
odpadów komunalnych…
Zgodnie z ustawą 

z dnia 1 lipca 2011 r. 
o zmianie ustawy  
o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 
oraz niektórych innych 
ustaw (dalej Nowelizacja), 
najpóźniej od lipca 2013 r. 
na terenach gmin 
zaczyna funkcjonować 
nowy system odbierania 
odpadów komunalnych od 
„właścicieli nieruchomości 
na których zamieszkują 
mieszkańcy” i potencjalnie 
także od „właścicieli 
nieruchomości, na których 
nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne” 
(odbieranie odpadów 
komunalnych od 
podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą), 
jeżeli gmina taki 
obowiązek na siebie 
przejmie.

§ ?
Fot. NE
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pozostawiają wiele niewyjaśnio-
nych kwest i i ,  z  którymi będzie 
musiała poradzić sobie praktyka.

 � Jak to było 
dotychczas…

Obecnie zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i  porząd-
ku w gminach (dalej Ustawa), co 
do zasady podmiotem odpowie-
dzialnym za prawidłowe zagospo-
darowani odpadów komunalnych 
jest  właśc ic ie l  n ieruchomości . 
I  to właśnie ten podmiot -  jako 
zobowiązany do właściwego za-
gospodarowania odpadów - za-
wiera umowę z przedsiębiorcą 
prowadzącym działalność w za-
kresie odbierania odpadów ko-
munalnych lub gminną jednost-
ką organizacyjną prowadzącą na 
terenie gminy taką działalność. 
Umowy regulują kwestię warun-
ków odbierania odpadów, prawa 
i  obowiązki stron, wynagrodze-
nie,  podstawy do wypowiedze-
nia (rozwiązania) umowy, często 
także konsekwencje nienależyte-
go wykonania umowy przez jedną 
ze stron. Praktyka pokazuje przy 
tym, że większość umów na ryn-
ku zawiera bardzo podobne, jeśl i 
nie takie same, klauzule i rozwią-
zania prawne. Ustawa zobowią-
zuje właścicieli nieruchomości do 
udokumentowania, że pozbywają 
się zebranych na terenie nieru-
chomości odpadów komunalnych 
w sposób zgodny z przepisami 
prawa, w formie umowy korzysta-
nia z usług wykonywanych przez 
przedsiębiorcę posiadającego ze-
zwolenie na prowadzenie dzia-
ła lności  w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości (lub zakład 
będący gminną jednostką organi-
zacyjną), poprzez okazanie takiej 
umowy i  dowodów płacenia za 
takie usługi.  Dopiero brak umo-
wy uruchamia po stronie gminy 

obowiązek zorganizowania od-
bioru odpadów za opłatę, której 
wysokość jest nal iczana zgodnie 
z zasadami określonymi w Usta-
wie. Niewywiązanie się przez wła-
śc ic ie la  n ieruchomości  z  obo-
wiązku właściwego pozbycia się 
odpadów komunalnych może być 
karane grzywną.

Konsekwen tn ie  na  te ren ie 
każdej  gminy funkcjonują pod-
mioty prowadzące działalność w 
zakresie odbioru odpadów komu-
nalnych. Jednocześnie koniecz-

posiadali zezwolenie na odbiera-
nie odpadów komunalnych, mogli 
kontynuować swoją działalność 
bez wpisu do rejestru działalności 
regulowanej do 1 stycznia 2013 r.

 � A co się zmieni…

Nowel i zac ja  zmien ia  uk ład 
s tosunków p rawnych  na  l i n i i 
właścic ie l  n ieruchomości  -  od-
bierający odpady - gmina. Wła-
ściciel  nieruchomości przestaje 
być stroną umowy o odbiór od-
padów komunalnych; w nowym 
modelu tak ie umowy będą za-
wierane pomiędzy gminą a pod-
miotem odbiera jącym odpady, 
wyłonionym w drodze przetar-
gu. Jednocześnie nadal aktualny 
pozostanie obowiązek właścicie-
la n ieruchomości do właściwe-
go zagospodarowania odpadów, 
czyl i  (a) zebrania powstałych na 
terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w regulami-
nie utrzymywania czystości i  po-
rządku obowiązującym na terenie 
danej  gminy oraz (b)  pozbycia 
się zebranych na terenie nieru-
chomości odpadów komunalnych 
w sposób zgodny z przepisami 
Ustawy i przepisami odrębnymi. 
Sankcją za niewykonanie powyż-
szych obowiązków będzie nadal 
kara grzywny.  Wątpliwa jest więc 
powszechnie głoszona teza, że w 
nowym systemie to gmina staje 
s ię całkowic ie odpowiedzia lna 
za właściwe zagospodarowanie 
odpadów. Gmina ma obowiązek 
zorganizowania systemu, w tym 
- w zamian za określoną opłatę 
- ma obowiązek zorganizowania 
samego odebrania odpadów od 
właściciela nieruchomości. Jed-
nocześnie jednak ta specyficzna 
konstrukcja nie zdejmuje z wła-
śc ic ie l i  ryzyka i  konsekwencj i , 
jakie mogą wiązać się z niena-
leżnym wykonaniem usługi przez 
odbierającego odpady. Tyle tylko, 

ność posiadana zezwolenia na 
prowadzenie działalności w za-
kresie odbierania odpadów ko-
munalnych została zastąpiona 
obowiązkiem wpisu do rejestru 
działalności regulowanej w zakre-
sie odbierania odpadów prowa-
dzonego przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta. Przedsię-
biorcy odbierający odpady komu-
nalne od właściciel i  nieruchomo-
ści, którzy w dniu wejścia w życie 
Nowel izacj i  (1 stycznia 2012 r.) 

Konsekwentnie, 
zgodnie  
z Nowelizacją, 
najpóźniej  
od 1 lipca 2013 r., 
po stronie 
właściciela 
powstanie 
obowiązek 
zapłaty opłaty za 
gospodarowanie 
odpadami 
komunalnymi 
- właściciele 
nieruchomości 
w zasadzie 
„z mocy prawa” 
staną się 
uczestnikami 
„nowego” systemu

”
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że skoro umowę na odbiór odpa-
dów podpisuje gmina, to właści-
ciel nieruchomości nie ma już w 
zasadzie instrumentu, aby takie 
należyte wykonanie usługi wyeg-
zekwować…

 � Co najmniej 
kilka wątpliwości 
związanych z nowym 
systemem

Co z umowami na odbiór od-
padów, które obecnie funkcjonu-
ją na rynku? Zgodnie z Noweli -
zacją właściciel nieruchomości, 
który w dniu 1 stycznia 2012 r. 
miał zawartą z gminną jednostką 
organizacyjną (lub przedsiębior-
cą) umowę na odbieranie odpa-
dów komunalnych jest zwolniony 
z uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
w okresie obowiązywania tej umo-
wy, jednak nie dłużej niż przez 18 
miesięcy od dnia wejścia w ży-
cie Nowelizacji . Konsekwentnie, 
zgodnie z Nowelizacją, najpóź-
niej od 1 l ipca 2013 r., po stronie 
właściciela powstanie obowiązek 
zapłaty opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi - właści-
ciele nieruchomości w zasadzie „z 
mocy prawa” staną się uczestni-
kami „nowego” systemu. Jedno-
cześnie jednak umowy na odbiór 
odpadów nie wygasają z mocy 
prawa. Każdy z właściciel i nieru-
chomości musi pamiętać, aby od-
powiednio wcześniej taką umowę 
wypowiedzieć…

A co z podmiotami, które takie 
umowy zawarły po dniu 1 stycznia 
2012 r.? Z Nowelizacji w zasadzie 
wynika, że przepis o zwolnieniu 
z opłaty przez okres 18 miesię-
cy (z datą graniczną na koniec 
czerwca 2013 r.) nie będzie miał 
tutaj zastosowania. Konsekwent-
nie taki podmiot w zasadzie nie 
wie, kiedy zostanie objęty nowym 
systemem, a tym samym od kie-
dy powstanie dla niego obowią-

zek zapłaty opłaty. W zasadzie, 
aby ograniczyć ryzyko ponoszenia 
podwójnych kosztów związanych 
z odbiorem odpadów komunal-
nych, z punktu widzenia właści-
ciela nieruchomości, umowy za-
wierane po dniu 1 stycznia 2012 r. 
powinny być umowami z klauzulą 
na okres do dnia wejścia w życie 
nowego systemu. Tyle tylko, że z 
kolei punktu widzenia przedsię-
biorcy, taki zapis rodzi duży mar-
gines niepewności biznesowej… 

I dalej, co w przypadku, gdy 
system w danej gminie nie za-
cznie rzeczywiście funkcjonować 

że, jeżeli umowy przewidują krót-
kie okresy wypowiedzenia umowy 
ryzyko nie jest takie duże. Gorzej, 
jeżeli takie okresy są dłuższe… 

Ponadto, czy właściciel nieru-
chomości, którego w nowym sys-
temie nie będzie już wiązać żad-
na umowa z odbierającym odpady 
komunalne, będzie mógł skutecz-
nie wyegzekwować prawidłowe 
wykonanie usługi przez podmiot 
wybrany przez gminę? To raczej 
w rękach gminy -  st rony umo-
wy - będą znajdować się ewen-
tualne instrumenty wymuszenia 
wykonania odpowiedniej usługi. 
Co prawda, Ustawa przewiduje, 
że w przypadku gdy gmina nie 
real izuje obowiązku odbierania 
odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, właściciel 
nieruchomości jest zobowiąza-
ny do przekazania odpadów ko-
munalnych, na koszt gminy, pod-
miotowi odbierającemu odpady 
komunalne od właściciel i  nieru-
chomości, wpisanemu do rejestru 
działalności regulowanej. Tyle tyl-
ko, że Ustawa nie daje dalszych 
wskazówek jak w praktyce takie 
rozwiązanie będzie funkcjono-
wać. Czy oznacza to, że kolejną 
sprawą do załatwienia w urzędzie 
będzie prośba o zwrot pieniędzy 
za odbiór odpadów na podstawie 
przedłożonej faktury?

I wreszcie, pytanie istotne z 
punktu widzenia przedsiębior-
cy. Czy taka zmiana systemowa 
otwiera podmiotom odbiera ją-
cym odpady drogę do dochodze-
nia roszczeń w związku z tym, 
że będą musieli zaprzestać dzia-
łalności jaką mogli prowadzić na 
podstawie udzielonych zezwo-
leń, które nagle tracą rację bytu? 
W uzasadnieniu do projektu No-
welizacj i wskazano jednoznacz-
nie, że Nowelizacja nie narusza 
publicznych praw podmiotowych 
przedsiębiorców. Jednak odpo-
wiedź na to pytanie nie jest chy-
ba taka oczywista… o

od l ipca 2013 r.? Teoretycznie, 
zgodnie z Nowel izacją, umowa 
z przedsiębiorcą (jednostką gmin-
ną) na odbieranie odpadów nie 
chroni już właściciela nierucho-
mości przed opłatą.  Oczywiście 
takiej opłaty - skoro system nie 
funkcjonuje - teoretycznie nie ma. 
W tym momencie z kolei dla wła-
ściciela nieruchomości rozpoczy-
na się okres „niepewności”, kiedy 
taki obowiązek powstanie i kiedy 
powinien wypowiedzieć umowę 
na odbiór odpadów, aby uniknąć 
ewentualnego „podwójnego” roz-
liczenia za swoje śmieci. Być mo-

Zgodnie z 
Nowelizacją gmina 
powinna stać się 
bardziej aktywnym 
graczem na rynku 
odpadowym - 
stroną zobowiązaną 
do skutecznego 
zorganizowania 
i wyegzekwowania 
prawidłowego 
odbioru 
i zagospodarowania 
odpadów 
komunalnych

”
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Lahti Energia Oy, Lahti (Finlandia)

Zakład gazyfikacji jest nowym 
typem technologii, umożliwiającym 
firmie Lahti Energia przetwarza-
nie odpadów wtórnych na energię 
przy wysokiej sprawności i znacz-
nym obniżeniu zużycia paliw kopal-
nych w mieście Lahti. Nowa elek-
trownia, która będzie obejmować 
dwie linie gazyfikacji, wyproduku-
je 50 MW energii elektrycznej oraz 
90 MW energii cieplnej. Komercyjne 
uruchomienie siłowni jest planowa-
ne na 2012 r. Projektowane rocz-
ne zużycie odpadów przez zakład 
gazyfikacji wyniesie około 215.000 
ton, a maksymalne ok. 250.000 ton. 
Odpady będą mieszaniną RDF (pa-
liwa z odpadów) z gospodarstw do-

mowych, sklepów i przemysłu oraz 
REF (paliwa wtórnego).

Gaz palny uzyskany z przerobu 
odpadów w gazo-generatorze ma 
niewielkie nadciśnienie i temperatu-
rę około 900ºC. Za gazogeneratorem 
gaz jest schładzany do temperatury 
400 - 450ºC i oczyszczany, a następ-
nie spalany w kotle gazowym o wyso-
kiej sprawności, wytwarzającym parę 
dla turbiny parowej. Gazyfikacja odpa-
dów jest nową, innowacyjną technolo-
gią wykorzystania odpadów wtórnych 
do produkcji energii w sposób efek-
tywny i nieszkodliwy dla środowiska.

- Projekt naszej elektrowni jest 
ważny w skali międzynarodowej. 
Wprowadzamy dzisiaj nową technolo-

gię nieszkodliwą dla środowiska. Nasz 
nowy zakład zwiększy ogólną wydaj-
ność produkcji energii w regionie Lahti 
oraz zapewni również wystarczające 
ilości energii elektrycznej, a szczegól-
nie ciepła, pokrywając rosnące zapo-
trzebowanie w tym rejonie - mówi Jan-
ne Savelainen, dyrektor Lahti Energia.

Lahti Energia jest przedsiębior-
stwem energetycznym produkującym 
energię oraz produkty energetyczne. 
Sieć przesyłowa firmy obejmuje rejon 
Lahti i sąsiednich gmin. Główne pro-
dukty Lahti Energia to energia elek-
tryczna i cieplna. W 2009 r. obroty net-
to spółki wyniosły 162 mln euro. Lahti 
Energia zatrudnia 230 osób. Dodat-
kowe informacje: www.lahtienergia.fi

Zakład gazyfikacji odpadów stałych w Lahti 

Instalacja gazyfikacji odpadów dla Lahti Energia Oy w Lahti (Finlandia) 
została dostarczona przez firmę Metso. Zakres dostawy obejmuje technologię 

gazyfikacji odpadów, kocioł gazowy oraz instalację oczyszczania spalin 
z systemami towarzyszącymi oraz instalacją automatyki dla całej siłowni. 

Rys. 1. Lahti Energia: Technologia gazyfikacji odpadów stałych na skalę przemysłową

1. Transport paliwa, 2.Gazogenerator, 3. Chłodzenie gazu, 4. Filtr gazu, 5. Kocioł gazowy i stacja oczyszczania spalin
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 � Udział SAACKE w 
projekcie w Lahti

Udział SAACKE w projekcie gazy-
fikacji w Lahti obejmuje cztery sztuki 
palników typu SSBG 200-LCG 1500 
na gaz o niskiej wartości opałowej 
i gaz ziemny wraz z armaturą gazo-
wą i wentylatorami powietrza chło-
dzącego. Każda z obu linii gazyfikacji 
obejmuje dwa palniki, każdy o mocy 
40 MW. Wartość opałowa gazu z ga-
zyfikacji wyniesie 4,6 - 5,8 MJ/Nm3,

a maksymalne natężenie przepływu 
tego gazu wyniesie 25.000 Nm3/h na 
każdy palnik, więc zależnie od jako-
ści paliwa (odpadów), w najgorszym 
przypadku maksymalna moc siłow-
ni wyniesie co najmniej 32 MW. Wy-
miary komory spalania kotła wynoszą: 
7.055 x 7.395 x 17.100 mm (szer. x 
głęb. x wys.), a palniki są umieszczone 
u góry kotła.

Ze względu na wymagania do-
tyczące wielkości emisji dla zakładu 
spalania odpadów wielkość emisji NOx 

była jednym z głównych parametrów 
w tym projekcie. Dla osiągnięcia tych 
wartości dla gazu z tego procesu ga-
zyfikacji, o stosunkowo wysokiej za-
wartości NH3 (0,21 v/v %), konstrukcja 
palników przewiduje dodatkowe stop-
niowanie powietrza. Ideę tej metody 
przedstawiono na rys. 3. o

Materiały źródłowe: komunikat 
prasowy Metso, komunikat prasowy 
Lahti Energia, artykuł/prezentacja dr. 
Norberta Schopfa

Kocioł parowy:   para przegrzana: 120 bar, 540ºC

Ilość palników:  4 sztuki, rozmieszczone u góry

Typ palnika:  SSBG 200 - LCG 1500, ze stopniowaniem powietrza

Paliwa:   gaz ziemny (wartość opałowa: 36 MJ/Nm3)

   gaz z gazyfikacji  400ºC (wartość opałowa: 4,6-5,8 MJ/Nm3)

Temperatura powietrza spalania:  240ºC

Maks. moc palnika:  40 MW (opalanie gazem ziemnym)

    32 MW (opalanie gazem z gazyfikacji)

Wielkość emisji (odniesiona do 11% O
2)

Gaz z gazyfikacji:  Gaz ziemny:

CO < 50 mg/Nm  CO < 50 mg/Nm3

NOx < 500 mg/Nm3 NOx < 200 mg/Nm3 

wielkość spodziewana < 300 mg/Nm3

Rys. 2. Rozmieszczenie palników 
w instalacji w Lahti

Rys. 3. Palnik SSBG-LCG ze stopniowaniem powietrza

Dane techniczne kotłowni:
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Magdalena Rogulska, Izabela Samson-Bręk, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Gospodarka 
odpadami 
w Szwecji

Europejski system gospodarki 
odpadami definiuje cztery 

podstawowe zasady w zakresie 
gospodarowania odpadami.  
Należą do nich zapobieganie 
powstawania odpadów, recykling 
odpadów, których powstania nie udało 
się uniknąć, odzysk energii zawartej  
w odpadach oraz składowanie 
odpadów, jeśli nie było możliwe ich 
dalsze zagospodarowanie. 

Podstawowa zasada obowiązu-
jąca w szwedzkim systemie go-

spodarki odpadami nakazuje zaś, 
by powstałe odpady komunalne se-
gregować „u źródła” ich powstawa-
nia. Kluczowy jest podział na frak-
cję mokrą i suchą, wpływa to na 
wartość energetyczną obu frakcji. 
Ponad 45% powstających odpadów 
(papier, karton, metal, szkło, plastik, 
frakcja biodegradowalna odpadów 
komunalnych, itp.), poddawanych 
jest procesowi recyklingu, a zaled-
wie 4% odpadów zostaje zdepono-
wanych na składowiskach odpadów 
[Haglund 2009]. Do tej grupy nale-
żą przede wszystkim popioły i żużel 
pochodzące ze spalarni odpadów. 

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w 
Polsce, gdzie tylko ok. 21% powsta-
jących odpadów podlega procesowi 
recyklingu, zaledwie z 1% jest odzy-
skiwana energia i aż 78% jest skła-
dowana na składowiskach odpadów 
(rys. 1) [Backman et al.,2011].

Inspiracją dla Polski mogą stać 
się szwedzkie rozwiązania w zakre-
sie energetycznego zagospodaro-
wania odpadów zarówno z sektora 
gospodarczego, jak i odpadów komu-
nalnych. Gospodarka odpadami or-
ganicznymi i sposoby ich wykorzysta-
nia są przykładami tematów, w które 
jest zaangażowana Szwedzko-Polska 
Platforma Zrównoważonej Energetyki 
(SPPZE). Zrzeszeni w Platformie eks-

perci i przedsiębiorcy promują m.in. 
efektywność energetyczną oraz roz-
powszechniają technologie oparte na 
OZE. Platforma intensyfikuje szwedz-
ko-polską współpracę pomiędzy or-
ganizacjami rządowymi, gminami, 
instytucjami naukowymi oraz przed-
stawicielami sektora prywatnego.

W trakcie organizowanych w la-
tach 2010-2012 wyjazdów studyjnych 
oraz konferencji i seminariów przed-
stawiane były zasady gospodarki od-
padami w gminach i miastach szwedz-
kich oraz przykłady dobrych praktyk 
w tym obszarze. Sprawozdania z tych 
wydarzeń oraz prezentacje ze spotkań 
można znaleźć na stronie platformy 
www.energyplatform.net. 
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Do rozwoju szwedzkiego rynku 
energii pochodzącej z odnawialnych 
źródeł przyczynił się kryzys naftowy 
na początku lat 70. XX w. Produkcja 
energii w Szwecji oparta była wów-
czas w całości na paliwach kopalnych. 
Gwałtowny wzrost cen paliw wymusił 
na władzach Szwecji podjęcie działań 
w celu dywersyfikacji źródeł energii 
oraz kierunków jej dostaw. Wprowa-
dzenie znaczących zmian w krajowej 
polityce energetycznej doprowadzi-
ło do rozwoju rynku energii ze źródeł 
odnawialnych. Nie bez znaczenia były 
również zmiany świadomościowe spo-
łeczeństwa spowodowane wielostop-
niowym systemem edukacji. Dzisiaj 
Szwecja jest prawie zupełnie nieza-
leżna od zagranicznych dostaw pa-
liw kopalnych, takich jak ropa nafto-
wa, gaz ziemny czy węgiel kamienny 
wykorzystywane do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła. Również znacznie 
zmniejszył się import paliw dla trans-
portu. W ciągu minionych lat zdobyto 
dużą wiedzę i doświadczenie w za-
kresie energetycznego wykorzystania 
odpadów. Szwedzkie rozwiązania są 
sprawdzone, przyjazne środowisku, 
efektywne ekonomicznie oraz możli-
we do przemysłowego zastosowania 
[Haglund, 2011].

Odpady organiczne mogą zostać 
przekształcone w opłacalne źródło 
energii! Odpady przemysłowe oraz z 
gospodarstw domowych, gnojówka, 
obornik, odpady z oczyszczalni ście-
ków - wszystkie te i inne organiczne 
frakcje odpadów są wartościowymi 
źródłami energii. Przykłady szwedz-
kich gmin pokazują że możemy roz-
wiązać jednocześnie cztery problemy: 

 � problem zagospodarowania od-
padów związany m.in. ze zmiana-
mi prawa gospodarki odpadami, 
w tym wdrażanie dyrektywy UE 
zakazującej składowania odpa-
dów organicznych na wysypi-
skach, 

 � problem zmian klimatycznych 
spowodowany m.in. przez uży-
wanie paliw kopalnych przy pro-
dukcji energii, a także przez 
transport,

 � zmniejszenie zależności od syn-
tetycznych nawozów opartych na 
paliwach kopalnych poprzez wy-
korzystanie bionawozu - produk-
tu ubocznego produkcji biogazu,

 � zależność od importu paliw kopal-
nych - która może być zmniejszo-
na poprzez energię produkowaną 
lokalnie, co zwiększa bezpieczeń-
stwo energetyczne.

Przykładem dobrych praktyk w 
zakresie gospodarowania odpadami 
jest firma Sysav należąca do związ-
ku 14 szwedzkich gmin, odpowie-
dzialna za gospodarkę odpadami w 
rejonie Skania na południu Szwecji. 
Gminy w tym regionie wprowadzi-
ły segregację odpadów „u źródła”. 
Najważniejszym elementem jest od-
dzielenie mokrej frakcji (odpady żyw-
nościowe) od pozostałych odpadów 
komunalnych. Instalacja wstępnego 
przetwarzania odpadów żywnościo-
wych działa w Sysav od 2009 r. Za-
stosowana technologia jest ciągle 
rozwijana przez zespół SysavBiotec 
AB, w efekcie w instalacji zastoso-
wano wiele innowacyjnych rozwią-
zań technicznych, niestosowanych 
nigdzie indziej na świecie. W najbliż-
szej przyszłości planowana jest rów-
nież budowa własnej biogazowni. 
Obecnie produktem końcowym jest 
jednorodna zawiesina (szlam), która 
cysternami przewożona jest do bio-
gazowni w Karpalund, gdzie stanowi 
substrat do produkcji biogazu oraz 
nawozu. Biogaz po oczyszczeniu  
i uzdatnieniu wykorzystywany jest ja-
ko paliwo dla transportu, natomiast 
certyfikowany nawóz stosowany jest 
w rolnictwie. Dodatkowo w instalacji 
odzyskiwana jest energia pochodząca 
z różnych form recyklingu odpadów 
organicznych oraz spalania opadów 
niebezpiecznych. Energia ta wyko-
rzystywana jest na potrzeby własne 
instalacji. 

Instalacja w Sysav wyposażona 
jest w trzy linie wstępnego przetwa-
rzania odpadów (rys. 2). Jedna linia 
przeznaczona jest do obróbki stałych 
odpadów spożywczych np. segrego-
wanych w domach przy pomocy spe-
cjalnych papierowych toreb. Odpady  
z leja zasypowego przekazywane są 
do rozdrabniacza (2). Po rozdrobnie-
niu następuje etap ich rozcieńcze-
nia. Do tego celu wykorzystywane są  
w pierwszej kolejności zgromadzone 
odpady płynne, w dalszej kolejno-
ści zaś woda. Rozcieńczone odpady 
są następnie homogenizowane (3) 

Rys. 1. Porównanie systemów gospodarki odpadami w krajach UE, Szwecji i w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz [Backman et al, 2011] 
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i trafiają do ekstrudera (4). Powsta-
ły odciek kierowany jest do zbiornika 
magazynowego (5), zaś frakcja stała 
przekazywana jest do spalarni WTE 
(waste-to-energy) (6). Instalacja ter-
miczna WTE jest częścią technologii 
Sysav i pozwala na odzysk energii 
zawartej w pozostałej frakcji stałej. 
Powstałe ciepło jest wykorzystywa-
ne na potrzeby własne instalacji (6). 

Dwie kolejne linie przeznaczone 
są do obróbki odpadów płynnych. 
W pierwszej przyjmowane są odpady 
płynne przywożone cysternami. Od-
pady pompowane są do zbiornika ma-
gazynowego. Jednak zanim tam trafią 
przechodzą przez zbiornik pośredni, 
w którym usuwane są zanieczyszcze-
nia w postaci np. drobnych kamieni.

Ostatnia linia służy do obróbki 
wstępnej odpadów płynnych w opa-
kowaniach. Odpady kierowane są, za 
pomocą przenośnika taśmowego, do 
prasy tłokowej (1), gdzie rozdzielane 
są od opakowań. Frakcja płynna tra-
fia następnie do zbiornika magazyno-
wego (5), zaś opakowania (plastiko-
we lub papierowe) kierowane są do 
spalania (WTE). Nie przyjmowane są 
opakowania szklane.

Odpady żywnościowe płynne oraz 
stałe po obróbce wstępnej są następ-
nie mieszane i poddawane proceso-
wi homogenizacji (3). Powstała mie-

szanina stanowiąca produkt główny 
instalacji Sysav jest transportowana 
przy pomocy cystern do biogazowni 
i stanowi cenny substrat w procesie 
fermentacji metanowej.

Biogazownia Karpalund w gminie 
Kristianstad położonej w południo-
wej Szwecji funkcjonuje od 1997 r. 
Jest to pierwsza i zarazem najwięk-
sza instalacja w Szwecji, która pro-
dukuje biogaz na drodze procesu ko-
fermentacji biodegradowalnej frakcji 
odpadów z gospodarstw domowych 
(30%), odpadów z przemysłu spożyw-
czego (46%) oraz gnojowicy (24%) 
[Lilliehöök, 2011]. Instalacja rocznie 
przetwarza ok. 85 tys. ton odpadów. 
W 2011 r. wyprodukowano w niej 41 
000 MWh biogazu [Lilliehöök,2011]. 
Pozyskany biogaz jest wykorzysty-
wany do produkcji energii elektrycz-
nej i ciepła oraz, po uszlachetnieniu, 
stosowany jako paliwo transportowe 
(biometan). 

Wzrost użycia biometanu w sek-
torze transportu jest jednym z głów-
nych priorytetów regionu. W tym ce-
lu uruchomiono w gminie trzy stacje 
tankowania tego paliwa. Jedna z nich 
przeznaczona jest dla transportu miej-
skiego i korzysta z niej aktualnie ok. 
60 autobusów miejskich (wszystkie 
autobusy w Kristianstad są zasilane 
biometanem). Pozostałe dwie stacje 

publiczne,  obsługują ok. 250 samo-
chodów osobowych. 

 � Wnioski

Rocznie w Polsce wytwarza się po-
nad 12 mln Mg odpadów komunal-
nych, w tym ponad 50% odpadów ule-
gających biodegradacji, które stanowić 
mogą potencjał w zakresie ich energe-
tycznego wykorzystania. Taki sposób 
zagospodarowania biodegradowalnej 
frakcji odpadów komunalnych wyma-
ga jednak nie tylko rozwiązań technicz-
nych i technologicznych, ale przede 
wszystkim zmian w świadomości spo-
łeczeństwa dotyczącej prawidłowej se-
gregacji odpadów. Przykładem i wzo-
rem do naśladowania na wszystkich 
wspomnianych płaszczyznach jest 
Szwecja. Odpady komunalne w Szwe-
cji są traktowane jako cenny surowiec 
energetyczny służący do wytwarzania 
energii elektrycznej, ciepła oraz paliw 
transportowych. W segregację odpa-
dów komunalnych zaangażowane są 
nie tylko władze samorządowe i firmy, 
ale także, a może przede wszystkim, 
społeczności lokalne. Podstawowym 
założeniem szwedzkiego modelu go-
spodarki odpadami jest upatrywanie 
w odpadach - surowców lub źródeł 
energii. o
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Rys. 2. Instalacja wstępnego przetwarzania żywnościowych odpadów w firmie Sysav

Źródło: http://www.sysav.se
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Rozmowa z Joanną Lachowską-Keane, dyrektor generalną SENER Sp. z o.o.

,

Na rzecz przemysłu
- z poszanowaniem środowiska

 � Firma SENER od 
samego początku 
znajdowała się w 
awangardzie branży 
wykorzystania energii 
OZE. Opracowała 
nowe procesy utylizacji 
komunalnych odpadów 
stałych, odpadów 
zwierzęcych oraz 
rafinacji olejów z 
uwzględnieniem 
zasady wydajnego 
wykorzystania energii. 
Proszę omówić 

najciekawsze projekty 
z tego zakresu. 

To prawda. Firma SENER od po-
czątku swojego istnienia, a miano-
wicie od 1956 r, stawiała na inno-
wacyjne rozwiązania we wszystkich 
obszarach swojej działalności, czyli w 
inżynierii lądowej, morskiej, inżynierii 
kosmicznej i aeronautyce, a także w 
inżynierii energetycznej i procesowej. 
Oprócz licznych, mniej lub bardziej 
konwencjonalnych, instalacji ener-
getycznych oraz procesowych chcia-
łabym wymienić  te mniej typowe, 

jak na przykład zakłady w Valpuren 
Bañuelo w Polán oraz Valpuren Co-
matur w Consuegra, gdzie w oparciu 
o naszą technologię fermentacji ana-
erobowej odbywa się przyjazna dla 
środowiska i atmosfery, niemal bez-
wonna, utylizacja odchodów trzody 
chlewnej przy jednoczesnym pozy-
skaniu zawartej w gnojówce ener-
gii odnawialnej w postaci gazu 
palnego (biogazu). Zastosowana 
technologia pozwala ograniczyć za-
wartość azotu w powstającym w cza-
sie utylizacji nawozie, a tym samym 
stosować większą ilość odpadu na 
mniejszej powierzchni uprawnej, co 
umożliwia zagospodarowanie więk-
szej ilości odpadu.

Inną flagową inwestycją opraco-
waną przez inżynierów firmy SENER 
jest technologia termicznej utyliza-
cji odpadów komunalnych, wdro-
żona w pracującym od 2004 r. za-
kładzie Zabalgarbi, mieszczącym 
się w Bilbao, w Hiszpanii. Głównym 
założeniem przyświecającym te-
mu przedsięwzięciu była eliminacja 
problemu korozji, powstającego w 
przypadku wykorzystania konwen-
cjonalnego cyklu termodynamiczne-
go, z jednoczesnym zwiększeniem 
sprawności całego procesu produk-
cji energii elektrycznej i ciepła. Uzy-
skaliśmy instalację, która  pracując 
przy wysokich parametrach ciśnienia 
i stosunkowo niskiej temperaturze 
(przez co eliminujemy problemy koro-
zji kotła) jest w stanie z odpadu o ni-
skiej kaloryczności osiągnąć do 50% 
większą produkcję mocy elektrycz-
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nej oraz sprawności niż w przypad-
ku rozwiązań konwencjonalnych. To 
rozwiązanie zostało docenione przez 
Unię Europejską w ramach programu 
„Thermie” Dyrektoriatu Generalnego 
XVII Komisji Europejskiej, za co  przy-
znano Zabalgarbi najwyższą dotację.

Działamy też aktywnie na rynku 
petrochemicznym. I tu w zakresie 
regeneracji zużytych olei spółka SE-
NER opracowała proces, z którego z 
powodzeniem korzysta od 2000 ro-
ku. Wykorzystanie owej innowacyjnej, 
opatentowanej przez nas technolo-
gii ma miejsce np. w nadzorowanym 
przez nas zakładzie ECOLUBE, insta-
lacji o wydajności 30 000 t/r zlokali-
zowanej w hiszpańskim Fuenlabrada, 
w pobliżu Madrytu. Proces technolo-
giczny nie wymaga etapu końcowej 
obróbki przez co koszty inwestycyj-
ne i operacyjne są znacznie niższe. 
Uzyskane oleje smarne są tej samej 
jakości co oleje z pierwszej rafinacji, 
a proces jest konkurencyjny nawet 
przy małej przepustowości, tj. od 25 
000 do 40 000 t/r. 

Warto również wspomnieć, że je-
steśmy liderem w obniżaniu emisji 
CO2 poprzez wykorzystywanie za-
awansowanych rozwiązań techno-
logicznych w cieplnych elektrow-
niach słonecznych. 21% wszystkich 
elektrowni funkcjonujących na całym 
świecie to instalacje, przy których 
pracował SENER. Firma bazuje na 
opracowanych przez siebie projek-
tach i patentach, wykorzystując pa-
raboliczne kolektory o wysokiej wy-
dajności oraz opatentowane systemy 
magazynowania ciepła w solach cie-
kłych, np. w funkcjonującym zakła-
dzie Gemasol.

 � W jakich innych cieka-
wych projektach z linii 
biznesowej - Energia i 
Procesy firma jest/była 
zaangażowana? 

Warto wspomnieć kilka kluczo-
wych inwestycji roku 2012 na świe-
cie, jak choćby ukończony w czerwcu 

i  przekazany do eksploatacji stra-
tegiczny Zakład Magazynowania 
gazu ziemnego, w skrócie Projekt 
Castor w Vinaroz, Castellon, w Hisz-
panii. Podpisaliśmy także kilka kon-
traktów pod klucz, m.in. dla TEMEX, 
na budowę Elektrociepłowni w Co-
soleacaque (Meksyk); inny kontrakt 
pod klucz podpisano na wykonanie 
Elektrowni Biomasowej w Merida 
(Badajoz), w Hiszpanii, gdzie SENER 
w ciągu pierwszych dwóch lat eks-
ploatacji instalacji będzie również jej 
Operatorem. Nadal aktywni jesteśmy 
na rynku elektrowni słonecznych 
np. w Villena oraz Talarrubias (Hisz-
pania),  jak również przy budowie 2 
instalacji po 100 MW każda w Askan-
dra (Indie).

Firma SENER bierze ponadto 
udział w ponownym uruchomieniu 
i wznowieniu działalności Kopalni 
Miedzi w Minas de Riotinto (Huelva) 
oraz będzie uczestniczyć w realiza-
cji kontraktów na prowadzenie prac 
projektowych dla Zakładów Meta-
lurgicznych w Meksyku w celu ulep-
szania procesów produkcji w tych 
obiektach, jak również montażu no-
wych urządzeń oraz modernizacji już 
istniejących.

 � Z punktu widzenia 
Państwa firmy jakie są 
kierunki rozwoju 
i optymalizacji proce-
sów w zakresie tech-

nologii wytwarzania 
energii oraz efektyw-
nego wykorzystania 
energii?

W związku z obecną sytuacją 
ogólnoświatową oraz koniecznością 
dywersyfikacji źródeł zasilania, firma 
SENER skupia się na rozwijaniu wy-
sokosprawnych technologii w za-
kresie energetyki konwencjonalnej, 
jak również w zakresie odnawialnych 
źródeł energii. W Polsce w zakresie 
energetyki konwencjonalnej skupia-
my się na rozwoju układów gazo-
wo-parowych, a w zakresie odna-
wialnych źródeł energii, chcielibyśmy 
wykorzystać nasze doświadczenie w 
budowie instalacji spalania bioma-
sy oraz w wykorzystaniu technolo-
gii termicznej utylizacji odpadów 
komunalnych, również w tym zakre-
sie poszukując wysokosprawnych 
technologii.

Nasze najnowsze innowacyjne 
projekty na świecie, o których war-
to wspomnieć to: projekt BIMEP - 
opracowujemy  infrastrukturę i  te-
stujemy przetwornice energii fal na 
pełnym morzu (instalacja o mocy 20 
MW); Ocean Leader - projekt opra-
cowywania rozwiązań hybrydowych 
uzyskiwania energii z jednoczesnego 
wychwytywania wiatru i prądu pły-
wów;  EMERGE -  projekt badawczo-
rozwojowy, opracowujący podpory 
dla pływających turbin wiatrowych. o
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 � Zabalgarbi - zielona 
energia z odpadów

Zgodnie ze swoją ogólną linią 
rozwoju, rozumianą jako zaanga-
żowanie w kwestię innowacji oraz 
wydajności energetycznej, firma SE-
NER na początku XXI wieku opraco-
wała nowoczesną technologię wyko-
rzystywania energetycznego stałych 
odpadów komunalnych. Miała ona 
swój początek w siedzibie firmy, w 
Bilbao i rozwinęła się, dzięki bada-
niom termodynamicznym tam wy-
konywanym. Przed opracowaniem 
projektu Zabalgarbi firma SENER 
dokonała szczegółowej analizy ist-
niejących już zakładów, identyfikując 
ich podstawowe problemy, tj. głów-
nie korozję powstającą w kotłach 
służących do spalania odpadów, 
przez obecny w odpadach chlor. 
Instalacje wykorzystujące ener-
getycznie odpady opierały się na 
konwencjonalnych cyklach termo-

dynamicznych, takich jak np. cykl 
Rankine, tj. procesach zachodzą-
cych przy niskim ciśnieniu - około 
50 bar oraz w wysokich tempera-
turach - około 450ºC. Średnia moc 
elektryczna instalacji tego rodza-
ju to 22 MWe, co daje sprawność 
energetyczną rzędu 22-25%. Ana-
liza ta stanowiła punkt wyjściowy 
do rozwinięcia tradycyjnego modelu 
konstrukcyjnego instalacji tego typu 
poprzez wdrażanie cyklu termody-
namicznego o wysokiej wydajności, 
z zewnętrznym systemem podgrze-
wu i przegrzewu, zdolnego do pracy 
przy wysokim ciśnieniu, wynoszą-
cym około 100 bar oraz w niskich 
temperaturach wynoszących około 
350ºC. W ten sposób udało się zmi-
nimalizować problemy związane z 
korozją i tym samym obniżyć koszty 
operacyjne i pozostałe koszty wyni-
kające z konserwacji systemu. Po-
zwoliło to na osiągnięcie mocy elek-
trycznej o wartości 100 MWe oraz 

sprawności około 50%, przy zużyciu 
odpadów w wysokości 30 t/h  o ka-
loryczności około 7500-8000 kJ/kg.

 � Bilans 2011

Tylko w roku 2011 Zabalgarbi 
przetworzyło odpady pochodzące z 
ponad setki miejscowości z prowin-
cji Vizcaya oraz odpady odrzucone 
przez firmy zajmujące się segrega-
cją i recyklingiem. Łącznie z usług 
zakładu skorzystało 700 000 osób i 
przetworzył on 226 410 ton śmieci.

Zostało wytworzonych 682,60 
milionów kWh energii elektrycznej, 
co oznacza wielkość równą ener-
gii zużywanej przez około 370 000 
osób.

Wartości emisji badane w czasie 
rzeczywistym oraz okresowo wy-
niosły znacznie poniżej standardów 
emisyjnych ustalonych przez Dyrek-
tywę w sprawie spalania odpadów 
2000/76. o

Schemat działania zakładu Zabalgarbi
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