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Krajobraz energetyki odnawial-
nej zmienił się w ciągu 10-lecia nie 
do rozpoznania. W skali świato-
wej powstały polityki, konstruowa-
ne z punktu widzenia całej planety. 
Rządy państw ustalają cele reduk-
cji emisji węglowych i transformacji 
na technologie „zielone”. Wydawa-
ne i zarabiane są wielkie pieniądze 
w dziedzinie, uważanej jeszcze przed 
kilkoma dziesiątkami lat za domenę 
brodatych hippisów i ekscentryków. 
Upodabnianie (konwergencja) kultur, 
polityk i nauki oznacza, że OZE jest 

prof. dr hab. inż. Jacek Malko, dr inż. Robert Lis, Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska

Po 10 latach zaangażowania w doradztwo 
inwestycyjne w obszarze źródeł, wykorzystujących 

zasoby odnawialne (OZE), globalna firma 
konsultingowa Ernst&Young (EY) opublikowała 
obszerny raport, podsumowujący atrakcyjność 
poszczególnych krajów w ocenie potencjalnych 
inwestorów [1]. Wskaźnik Atrakcyjności Krajów w 
obszarze Energetyki Odnawialnej (Renewable Energy 
Country Attractiveness Index - RECAI) określa, które 
kraje mają najwięcej do zaoferowania w kategoriach 
zwrotu z inwestycji. Ben Warren, odpowiedzialny 
za edycję raportu, podkreśla tempo i rozległość 
procesów, kształtujących przyszłość energetyki  
światowej, zwłaszcza w klasie technologii OZE. 

teraz hasłem globalnym, a ubiegła 
dekada stała się świadkiem dojrze-
wania: od dzieciństwa do dorosłości 
technologii. 

Seria raportów RECAI zapo-
czątkowana została w lutym 2003 r.  
i obejmowała wówczas 15 krajów. 
Interesująca jest pozycja pierwszego 
lidera tej klasyfikacji. Okazała się nim 
Hiszpania, która jeszcze 10 lat wcze-
śniej nie zmieściłaby się w pierwszej 
dziesiątce klasyfikacji. W lutym 2013 
rankingiem objęto 40 krajów, uloko-
wanych na sześciu kontynentach. 

Gdzie inwestować
w źródła odnawialne?
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Nowy raport potwierdza, że publiko-
wane wskaźniki są swoistą kroniką 
zmian, które całkowicie odmieniły glo-
balną mapę OZE w ciągu ostatnich 
10 lat. W tym czasie „czysta energia” 
stała się sektorem ekonomiki, rządzą-
cym się specyficznymi zasadami. Po-
stęp techniczny i ekspansja w skali 
globalnej stworzyły nowy, dedykowa-
ny łańcuch wartości. Imponująca jest 
skala obserwowanej transformacji: 
globalna roczna wartość inwestycji w 
„czystą energię” w 2012 r. osiągnęła 
269 mln USD, co było zwiększeniem 
5-krotnym od 2004 r. [1]. Obserwacje 
OZE w ostatnim 10-leciu wykazują, 
iż jest to zwierciadlane odbicie wzro-
stu tych krajów Azji i Ameryki Łaciń-
skiej, które stały się lokomotywami 
globalnego rozwoju gospodarczego, 
tj.: Chiny, Indie i Brazylia. W ciągu 10 
lat klasyfikowania RECAI tylko Azja  
i Oceania wykazały stały wzrost, osią-
gając w 2012 r. 42% udział w gospo-
darce światowej. Jest to głównie za-
sługą Chin, które po raz pierwszy w 
raporcie EY sklasyfikowano w 2004 r. 
na 19 pozycji, za Finlandią.

Jak zatem wygląda krajobraz OZE 
w 2013 r.: gdzie inwestorzy powinni 
lokować swoje pieniądze, a które kra-
je omijać z daleka?

USA jest dobrym adresem dla lo-
kowania OZE. Resztę czołowej 5 ran-
kingu stanowią Chiny, Niemcy, Au-
stralia i Wielka Brytania. Pozycję nr 
1 Stany zawdzięczają głównie prezy-
dentowi Obama, który z początkiem 
roku ogłosił dokument „Plan czystej  
i bezpiecznej przyszłości energetycz-
nej”. Plan ten nawołuje do podwoje-
nia generacji energii z OZE do 2020 r. 
i utrzymanie importu ropy naftowej 
na poziomie 2008 r. Przedstawiono 
również propozycję uruchomienia  
2 mld USD funduszu wsparcia w 
ciągu następnych 10 lat dla finan-
sowania programów badawczych, 
ukierunkowanych na przyspieszenie 
upowszechnienia efektywnych kosz-
towo technologii OZE, łącznie z bio-
paliwami na bazie upraw krajowych 
i ogniw paliwowych.

Drugą lokatę Chiny zawdzięcza-
ją subsydiom dla OZE w wysokości 
2,4 mld USD, co świadczy o „apety-
cie na czystą energię” [1]. Podczas 
gdy zmiany polityczne często prowa-
dzą do zmian strategii i zmiennego 
apetytu na gospodarkę niskowęglo-
wą - nie wydaje się, by dotyczyło to 
przypadku Chin. Pewne obserwacje 
wskazują na to, że znaczące inwesty-
cje w obszarze OZE nadal pozostają 
kluczową częścią długoterminowej 
państwowej strategii wzrostu.

Raport dodatkowo wyróżnia kraje 
„gorące” i wykazujące objawy schła-
dzania OZE. Obszarem „gorącym” 

dukcji energii elektrycznej z OZE do 
2024 r. Wysokie ceny energii elek-
trycznej oraz rosnące zapotrzebowa-
nie, zgłaszane przez sektor górniczy 
wywołują znaczącą aktywność w ob-
szarze OZE, łącznie z projektami po-
wyżej 100 MW mocy zainstalowanej 
w energetyce wiatrowej oraz 400 MW 
mocy w instalacjach solarnych wyso-
kotemperaturowych (CSP).

„Gorące” są również Indie, dzięki 
uruchomieniu projektów energety-
ki wiatrowej oraz Arabia Saudyjska, 
która angażuje się w projekty solarne.

Brazylia traktowana jest jako kraj 
zwiększonego ryzyka z przyczyn po-
litycznych. Raport stwierdza, iż opóź-
nienia w realizacji rozbudowy sieci 
przesyłowych skłoniły rząd do prze-
rzucenia odpowiedzialności za bez-
pieczeństwo energetyczne na in-
westorów w energetyce wiatrowej, 
starających się o zamówienia pu-
bliczne. Jednak takie działania zwięk-
szają koszty inwestycji i wymuszają 
konkurencyjność, co skłania poten-
cjalnych inwestorów do przemyśle-
nia swej obecności w przetargach 
na nowe moce. 

Zmniejszenie zainteresowania in-
westycjami w OZE stwierdzono rów-
nież w Rumunii i Hiszpanii. W Rumunii 
rząd ogłosił w kwietniu br. zamrożenie 
środków wsparcia dla projektów OZE, 
co zagroziło masowymi rezygnacja-
mi inwestorów, zaś w Hiszpanii sub-
sydia zostały okrojone do poziomu, 
który spowodował wystąpienie wiel-
kich międzynarodowych inwestorów 
na drogę sądową przeciwko rządowi.

Krótki komentarz EY do tego ty-
pu zestawienia, skupiony na bliskim 
nam obszarze Europy Środkowej  
i Wschodniej, jest następujący: Nie-
pewność polityczna i ostre cięcia wy-
datków na wsparcie inwestycji ener-
getycznych plasują kraje środkowej 
i wschodniej Europy w dolnej części 
wskaźnika atrakcyjności. Na tym tle 
Polska wypada lepiej, ale opóźnienie 
prac legislacyjnych nadal zniechęca 
inwestorów [1]. W każdym razie Pol-
ska plasuje się dokładnie w środku 

”Zmniejszenie 
wsparcia ze strony 
rządów, zwłaszcza 
na zachodnich 
rynkach energii 
(…) może 
spowodować 
efekt hamowania 
w pewnych 
sektorach 
gospodarki, ale 
kraje „rynków 
wschodzących” 
są nadal głodne 
sukcesu i szykują 
się do wypełnienia 
powstałej luki 
inwestycyjnej 
w OZE

jest np. Chile, będące liderem kra-
jów Ameryki Łacińskiej w dziedzinie 
produkcji energii elektrycznej w tech-
nologiach niskoemisyjnych. Zrealizo-
wano porozumienie ponadpartyjne 
dla przeprowadzenia podstawowych 
projektów legislacyjnych, które winny 
zaskutkować przyspieszeniem inwe-
stycji w sieciową infrastrukturę prze-
syłową oraz w dziedzinie zasobów 
geotermicznych. Wyznaczono rów-
nież ambitny cel osiągnięcia 20% pro-
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1 US 71,6 77,3 71,2 73,6 38,6 75,0 60,4 68,0 79,4 52,0 
2 China 70,7 66,4 44,2 53,1 58,3 62,9 61,1 77,5 78,5 55,7 
3 Germany 67,6 75,7 61,0 66,9 55,4 72,7 65,8 59,9 63,0 45,8 
4 Australia 60,6 85,1 73,0 77,9 53,6 65,6 60,8 46,9 57,2 30,1 
5 UK 60,0 77,8 75,0 76,1 51,2 68,7 61,7 59,0 38,7 35,3 
6 Japan 59,4 77,1 59,8 66,7 45,1 69,9 60,0 44,3 57,1 49,8 
7 Canada 57,8 81,3 74,0 76,9 47,8 61,6 56,1 52,4 45,6 45,4 
8 India 54,9 52,1 37,3 43,2 58,8 49,3 53,1 52,2 61,0 44,9 
9 France 54,0 70,4 60,8 64,6 42,0 60,6 53,1 47,0 49,3 39,3 
10 Belgium 53,9 67,3 78,0 73,7 65,0 61,1 62,6 42,4 36,9 26,4 
11 Italy 53,7 46,7 45,7 46,1 50,7 63,9 58,6 37,9 57,9 42,8 
12 South Korea 52,7 65,8 60,9 62,9 63,3 55,7 58,7 40,1 42,0 40,8 
13 Spain 51,1 51,7 55,9 54,2 48,2 67,1 59,5 37,0 45,8 27,5 
14 Netherlands 51,1 75,9 63,2 68,3 58,3 62,8 61,0 44,1 29,1 28,2 
15 Brazil 50,7 47,9 39,0 42,6 51,2 56,5 54,3 45,9 43,0 57,5 
16 Denmark 50,7 79,4 74,1 76,2 56,8 61,1 59,4 46,3 24,7 28,1 
17 Sweden 50,3 81,5 73,4 76,6 58,0 63,0 61,0 44,4 20,7 38,5 
18 Chile 49,8 74,0 70,9 72,1 64,8 54,9 58,8 32,6 38,0 32,5 
19 Portugal 49,2 43,0 65,9 56,7 55,0 55,5 55,3 38,4 40,8 35,1 
20 Austria 48,6 73,4 66,0 68,9 64,3 59,9 61,6 32,1 31,6 34,3 
21 Poland 47,6 64,5 55,5 59,1 61,1 56,2 58,2 40,1 28,5 31,2 
22 Taiwan 46,6 66,2 63,1 64,3 45,0 57,0 52,2 32,7 40,3 30,3 
23 South Africa 46,1 60,9 61,0 60,9 41,4 49,4 46,2 35,9 48,0 26,2 
24 Turkey 45,9 46,8 52,5 50,2 52,9 47,3 49,5 41,7 36,8 37,9 
25 Norway 45,9 79,9 75,6 77,3 52,1 61,1 57,5 43,0 13,8 33,1 
26 Peru 45,8 57,9 68,4 64,2 50,5 55,5 53,5 24,9 41,1 42,3 
27 Israel 45,2 70,2 69,3 69,6 59,2 54,5 56,4 19,7 45,5 17,3 
28 Ireland 44,9 66,7 68,6 67,8 66,1 58,5 61,5 42,2 13,6 17,1 
29 Mexico 44,7 54,6 58,4 56,9 50,4 47,8 48,9 38,2 36,0 28,6 
30 Thailand 44,7 56,7 70,0 64,7 52,8 48,2 50,1 25,0 45,6 28,4 
31 Morocco 44,2 49,9 45,5 47,3 58,1 49,4 52,9 36,3 38,4 12,3 
32 Finland 43,4 81,7 69,7 74,5 46,8 61,5 55,6 40,5 12,7 29,7 
33 Romania 43,3 47,4 49,4 48,6 58,1 49,2 52,8 36,7 31,5 21,1 
34 Czech 42,4 57,8 56,8 57,2 56,8 50,5 53,0 28,0 32,6 28,5 

35 New 
Zealand 42,3 84,8 78,9 81,3 56,6 61,3 59,4 32,9 16,6 13,3 

36 Bulgaria 42,2 53,8 55,6 54,9 54,5 48,0 50,6 30,0 35,3 22,6 
37 Slovenia 41,4 55,8 57,9 57,0 71,0 48,4 57,5 18,9 33,6 30,2 
38 Saudi Arabia 40,3 66,0 72,4 69,8 44,1 50,8 48,1 16,6 47,0 3,5 
39 Ukraine 38,4 40,9 30,9 34,9 45,5 37,8 40,9 35,6 40,6 27,0 
40 Greece 38,4 31,2 38,1 35,4 49,2 30,7 38,1 34,1 48,7 25,0 
 

Tab. 1. Miejsce w rankingu i punktacja wybranych krajów świata

Źródło: RECAI, maj 2013 r.
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rankingu, wyprzedzając takie kraje 
jak: Tajwan, Afryka Południowa, Nor-
wegia, Izrael, Irlandia i znacznie dy-
stansując się m.in. od Rumunii, Fin-
landii i Ukrainy.

Pozycję Polski, rozpoczynającą 
trzecią dziesiątkę 40 krajów, ocenia-
nych pod względem atrakcyjności 
(tab. 1), trudno uznać za sukces. Co 
gorsze, wyraźna jest tendencja (rys. 
1), wskazująca na pogorszenie ak-
tywności naszego kraju w kategorii 
OZE, co jest sygnałem wielce alar-
mującym i pośrednio potwierdzają-
cym opinię EY.

Zmiany zachodzące w sektorze 
OZE wpływają na strukturę „ener-
gy mix” w poszczególnych krajach. 
Zmniejszenie wsparcia ze strony rzą-
dów, zwłaszcza na zachodnich ryn-
kach energii, nadal borykających się 
z konsekwencjami stagnacji i recesji, 
może spowodować efekt hamowania 
w pewnych sektorach gospodarki, ale 
kraje „rynków wschodzących” są na-
dal głodne sukcesu i szykują się do 
wypełnienia powstałej luki inwesty-
cyjnej w OZE. Może to spowodować 
konsekwencje dla bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w energię, umożliwia-
jąc wzrost gospodarczy i stymulując 
dywersyfikację źródeł energii. 

„Podczas gdy globalne inwestycje 
mogą wskazywać na tendencje spad-

kowe w roku minionym, to z pewno-
ścią nie dotyczy to mocy zainstalowa-
nej, wskazując na znaczący poziom 
odporności sektora w obliczu wystę-
pujących wyzwań”. [1].

 � Niepewność 
w Niemczech

Raport RECAI podaje bardziej 
szczegółową analizę pewnych kra-
jów, a przypadkiem szczególnym są 
tu Niemcy, prowadzące specyficzną 
politykę „Energiewende”. Dla kraju, 
znanego ze stabilnej i spójnej poli-
tyki aktualnie występująca niepew-
ność odnośnie do proponowanego 
ograniczenia finansowanych narzę-
dzi stymulacyjnych dla OZE może 
dla wielu okazać się zniechęcająca. 
Zagrożeniem staje się to, że inwe-
storzy i deweloperzy będą skłonni do 
poważnego ograniczenia aktywności 
na wewnętrznym rynku „zielonej ener-
gii”. Raport stwierdza, że występują 
także oznaki, „że niepewność prowa-
dzi do wstrzymania inwestycji” [1], 
co ilustrować może przypadek mo-
nachijskiego przedsiębiorstwa ener-
getycznego (Stadtwerke München), 
które ogłosiło program zaangażowa-
nia 12 mld USD w OZE w 2008 r., 
lecz w tym roku wstrzymało te plano-
wane projekty w sektorze, które nie 

wkroczyły w fazę realizacji. Nie jest to 
przypadek jedyny, ani odosobniony. 
Inni gracze rynkowi, tacy jak Nordex, 
czy REpower - mówią o niepewności, 
wywołanej polityką Kanclerz Merkel.

Raport EY stwierdza, że warunki 
niepewności inwestorów są szcze-
gólnie dotkliwe dla sektora morskiej 
energetyki wiatrowej, w którym dłu-
gie czasy realizacji inwestycji ozna-
czają, iż czołowi inwestorzy planują 
dziś na 2017 r. w pełnej niewiedzy  
o przyszłych ramach prawnych i re-
gulacyjnych. Może się zdarzyć, iż rze-
czywiste warunki unieważnią wiele 
kalkulacji inwestorów.

 � „Czarnoksiężnik 
z krainy Oz”

Przy stabilnej polityce na czele  
listy życzeń każdego z inwestorów 
znajduje się dziś klarowność podej-
mowania decyzji długoterminowych 
i świadomość, iż przynajmniej jeden 
z decydentów ma zamiar spełnić ta-
kie pragnienie. Takie polityki zosta-
ły uformowane w Australii. W marcu 
br. odpowiedzialny za przedsięwzię-
cia klimatyczne minister G. Combet 
potwierdził, że ten kraj przyjął naro-
dowy cel rozwoju OZE (Renewable 
Energy Target - RET) w niezmiennej 
wartości 41 TWh do 2020 r., czemu 
odpowiada w przybliżeniu 20% udzia-
łu w całkowitym zapotrzebowaniu na 
energię. Wielcy gracze na rynku ener-
gii (Alstom, Samsung, …), rozważali 
uprzednio rezygnację z inwestycji w 
Australii, gdyby zaniechano realizacji 
celu RET. Jednak mimo iż zagrożenie 
to nie jest dziś aktualne, to „happy 
end” nie jest gwarantowany. Spory 
pomiędzy partiami politycznymi oraz 
nadchodzące wybory stwarzają na-
dal groźbę manipulowania wartością 
RET, nawet z możliwością zmiany 
polityki energetycznej na anty-OZE. 
W przypadku zwycięstwa opozycji, 
możliwa jest także zmiana legislacji 
w dziedzinie cen węgla. Narodowy 
podatek węglowy („national carbon 
tax”), który niedawno wszedł w życie, 
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Źródło: edycje RECAI (29-34)
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nadal prowokuje do gorących debat 
i angażuje do interpretowania wy-
bitnych znawców prawa. Ten splot 
uwarunkowań (głównie wewnętrz-
nych) stwarza atmosferę niepewno-
ści, otaczającą sektor OZE, a żadne 
baśniowe rozważania nie wydają się 
teraz prawdopodobne [1].

 � Ostrzeżenie dla 
Wielkiej Brytanii

W najnowszym raporcie EY o RE-
CAI znaleźć można ostrzeżenia pod 
adresem Brytyjczyków. Wielka Bry-
tania może utracić swą szansę aby 
stać się „rynkiem marzeń” dla euro-
pejskich inwestorów w OZE. W ak-
tualnym rankingu atrakcyjność UK 
plasuje ten kraj na 5 miejscu. Jednak 
raport ten stwierdza też, że niepew-
ność panuje na ważnych narodo-
wych rynkach OZE, a dalsze zwle-
kanie ze stworzeniem stabilnych ram 
dla tego sektora jest równoznacz-
ne z zaprzepaszczeniem szans na 
pomyślne perspektywy i powodu-
je wstrzymanie inwestycji. Wielka 
Brytania „ma wyjątkową okazję stać 
się bezpieczną przystanią dla OZE 
w Europie. Jednakże konkurujące 
ze sobą wizje oraz strategie prze-
kształcania struktur paliwa („energy 
mix”) W. Brytanii wywołują niepo-
kój wśród inwestorów, wątpiących 
w szanse konkurowania o kapitał w 
skali globalnej” [1]. Można jednak 
zaobserwować dążenie do bardziej 
stabilnego otoczenia inwestowania 
na drodze np. powołania Banku Zie-
lonych Inwestycji (GIB). Przyciąga to 
znaczące inwestycje zagraniczne, 
ale znacznie więcej pozostaje jesz-
cze do zrobienia, aby pomóc W. Bry-
tanii wykorzystać jej pełny potencjał.

 � Jaka przyszłość 
dla OZE?

Przemysł technologii odnawial-
nych przeszedł długą drogę w ubie-
głym 10-leciu, w którym raporty EY 
notowały atrakcyjność inwestowa-

nia w OZE, ale najbardziej wiary-
godną informacją pozostaje nadal 
stwierdzenie, że nie jest możliwe 
przewidzenie przyszłych tendencji, 
zwłaszcza w odniesieniu do długo-
terminowych decyzji inwestycyjnych. 
Aktualny raport z 2013 r. relacjonuje 
o gwałtownej zmianie paradygma-
tu w czasie, w którym technologie, 
oparte na zasobach odnawialnych, 
stały się bardziej dostępne, a ich ro-
la w „energy mix” zbliża je do głów-
nego nurtu inwestycji sektorowych. 
Gdy sektor OZE rozważa przyszłość, 
w której zmniejszą się subsydia 
rządowe, to taka możliwość wynika 
z postępującego dojrzewania tech-
nologii, co czyni je bardziej dostęp-
nymi i w końcu doprowadzi do cał-
kowitej rezygnacji z subsydiowania. 

większa niż kiedykolwiek w prze-
szłości. Te właśnie czynniki, obok 
dekarbonizacji energetyki i gospo-
darki zapewniają znacznie trwalsze 
podstawy wzrostu w przewidywalnej 
przyszłości, podczas gdy programy 
zachęt do inwestowania mogą tracić 
na nowych wschodzących rynkach, 
mających tendencje do  przyciąga-
nia inwestorów globalnych.

Realizowanie z sukcesem polity-
ki wsparcia poprzez taryfy gwaran-
towane („feed-in”) w Kenii, Ugan-
dzie, Tajlandii, Korei Płd i w Izraelu 
przyciągają coraz więcej konsu-
mentów do ścieżki energetyki od-
nawialnej. Biznes nie marnuje żad-
nej okazji, a ceny energii są ważnym 
tematem rozmów w gronach bossów 
przemysłu.

Energia stała się nie tylko zagad-
nieniem finansowym i biznesowym, 
ale również społecznym, gdy firmy 
dążą do zarządzania swym bizne-
sem w sposób bardziej odpowie-
dzialny. Sztandarowym przypadkiem 
może być firma Apple, która w tym 
roku ogłosiła plan zasilania swych 
ośrodków chmurowego zarządzania 
danymi w 100% energią z zasobów 
odnawialnych.

Zapotrzebowanie na energię, 
zasoby naturalne, koszty technolo-
gii, dostęp do kapitału oraz global-
na konkurencyjność są czynnika-
mi z dużym prawdopodobieństwem 
określającymi, które rynki pozosta-
ną atrakcyjne w dłuższym okresie, 
niezależnie od tego, czy będziemy 
je klasyfikować jako „wschodzące”, 
czy też „rozwinięte” w chwili bieżą-
cej. o

 � Literatura:

[1] Ernst & Young: Renewable Energy 

Country Attractiveness Index (RECAI). 

EY May 2013, http://www.ey.com/UK. 

[2] Editorial of Power Engin. Int.: Whe-

re to get the biggest bang for your 

green buck. PEI, Vol. 21, Iss. 6, June 

2013.

”Podczas gdy 
zmiany polityczne 
często prowadzą 
do zmian strategii 
i zmiennego 
apetytu na 
gospodarkę 
niskowęglową  
- nie wydaje się, 
by dotyczyło to 
przypadku Chin

„Nic nie jest jednak przesądzone 
i nadal będziemy świadkami dalszej 
konsolidacji, restrukturyzacji finan-
sów i także upadłości firm, zwłasz-
cza w obszarze dostaw. Jednak glo-
balny sektor OZE jest dziś znacznie 
lepiej dostosowany do wymagań 
rynku energii i ogólnych uwarunko-
wań gospodarczych i nie jest tak 
całkowicie uzależniony od procesów 
wsparcia finansowego, które wyka-
zały znaczące uzależnienie zarów-
no od zdrowia gospodarki, jak i od 
polityki” [2].

Dostępność OZE i ich ważna rola 
w globalnym „energy mix” jest dziś 



9nr 4(34)/2013

E
le

k
tr

o
en

er
g

et
yk

a

Czy odbiorca końcowy znaj-
dzie na swoim rachunku za ener-
gię elektryczną informacje, za co 
płaci i co za te opłaty otrzymuje?

Do ceny rachunku klienta spółka 
obrotu musi doliczyć wszystkie kolo-
ry - tzw. certyfikaty. Stanowi to około 
22% kosztu energii. Jeżeli patrzymy 
z punktu widzenia klienta, to musi-
my jeszcze zapłacić za dystrybucję 
oraz różnego rodzaju opłaty handlo-
we. Okazuje się wtedy, że kolory za 
które płacimy, to jest 14% całego 
rachunku. Można zapytać - co do-
stajemy za te 14%? Otóż firmy ob-
rotu za pieniądze uzyskane z opłat 
za energię elektryczną, kupują zie-
lone certyfikaty u producentów lub 
na giełdzie, bo taki mają obowiązek 
lub - aby spełnić obowiązek zaku-
pu zielonej energii - dokonują opła-
ty zastępczej. Mimo, że cena zie-
lonych certyfikatów jest niższa, to 
spółki często wybierają opcję opłaty 

Rozmowa z prof. Krzysztofem Żmijewskim, sekretarzem Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Gra w kolory
zastępczej, gdyż ta forma jest zde-
cydowanie łatwiejsza do rozlicze-
nia. Opłatę zastępczą rozlicza się 
raz w roku - do końca marca roku 
następnego, w którym występował 
obowiązek. Certyfikaty natomiast 
należy skupować cały rok, a dodat-
kowo pojawiają się koszty zakupu 
certyfikatów, np. dodatkowe zatrud-
nienie. Problem polega na tym, iż w 
wypadku dokonania opłaty zastęp-
czej pieniądze nie trafiają do inwe-
stora - podmiotu dostarczającego 
energię z OZE, tylko na konto NFO-
ŚiGW. Jeżeli certyfikat został kupio-
ny u tego inwestora, to pozyskany-
mi z tego tytułu środkami spłaca on 
kredyt inwestycyjny. Ten mechanizm 
dotyczy również pozostałych certy-
fikatów -żółtych, czerwonych, itd. 
Celem tego mechanizmu jest zmniej-
szenie ryzyka przy realizacji inwesty-
cji w źródła OZE czy kogeneracyjne 
i dzięki temu można się zmieścić na 

rynku z kosztami takiej inwestycji, 
która jest droższa, niż budowa kon-
wencjonalnej elektrowni. I tak powin-
no to działać. 

Okazało się natomiast, że w tym 
roku czerwone i żółte certyfikaty już 
nie działają, a jak nie ma obowiązku 
ich skupowania, to oczywiście nikt 
ich nie skupuje. Taka sytuacja po-
woduje to, iż inwestor który np. zbu-
dował źródło oparte na kogeneracji 
gazowej, nie otrzymuje dodatkowych 
pieniędzy z tytułu żółtego certyfika-
tu. Powoduje to, iż jego instalacja, 
krótko mówiąc, nie zarabia na siebie. 

Jednak spółka obrotu wlicza 
sobie te koszty w taryfę?

Tak, zgadza się. Pieniądze, któ-
rych spółka nie płaci za certyfikat, 
pobiera od odbiorcy końcowego. Ko-
lejnym bonusem jest fakt, iż opła-
ta zastępcza wynosi prawie 300 zł, 
a bieżąca cena zielonego certyfikatu 
to około 150 zł. Pytanie, czy spół-
ka obrotu obniża naszą opłatę o tę 
różnicę? Odpowiedź brzmi: oczywi-
ście nie. Dlatego można powiedzieć, 
że pieniądze pobrane w „imię inwe-
stowania w zieloną energię” zostały 
pobrane od odbiorcy, ale nie trafiają 
do inwestora - producenta energii 
z OZE. To pokazuje, że pieniądze 
z certyfikatów trafiają pod niewłaści-
wy adres, a odbiorcy nie otrzymuję 
tego za co płacą, czyli zielonej ener-
gii. Wyliczając, wygląda to mniej wię-
cej tak: 11,5% kosztu energii „wsią-
ka” i nie trafia do odbiorcy, a jeśli 
chodzi o dopłaty to 54% dopłat nie 
trafia tam, gdzie miały trafić. Część 
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tych pieniędzy zostaje w spółkach 
obrotu, a część trafia do NFOŚiGW 
- opłaty zastępcze. A więc pytam 
co wspieramy, bo przecież pienią-
dze z certyfikatów miały wspierać 
rozwój energetyki niskoemisyjnej, 
a nie inne cele - choć, miejmy na-
dzieję, nie mniej istotne. Powyższy 
obraz ilustruje niestety słabość na-
szego Państwa, które nie spełnia 
swoich funkcji.

W takim razie, czy odbiorca na 
swoim rachunku znajdzie koszt 
energii z OZE? 

Jak spojrzymy na rachunek za 
zakup energii elektrycznej, to widzi-
my na nim opłaty za zakup energii, 
jej dostarczenie oraz inne opłaty, ta-
kie jak: handlowa, jakościowa, sie-
ciowa stała, przejściowa, abonamen-
towa. Ale na próżno szukać kwoty, 
która pokazałaby nam koszt zakupu 
energii zielonej. Jest to sprzeczne  
z zasadami które promuje UE, a mia-
nowicie klient powinien wiedzieć za 
co płaci. Więc skoro płacimy za cer-
tyfikaty to pytanie, gdzie ta informa-
cja jest na rachunku? Płacimy też za 
certyfikaty żółte i czerwone, których 
nie ma już na rynku, ale pozostały 
w taryfie. Porównując cenę za ener-
gię, którą płacimy do ceny z rynku 
hurtowego, okazuje się, że płacimy 
dwa razy tyle. Spółki obrotu zysku-
ją bonusy między innymi z faktu, że 
cena energii na rynku jest niższa, niż 
przewidywana przy opracowaniu ta-
ryfy. Zyskują również kolejny bonus, 
wynikający z niekupowania certyfika-
tu czerwonego oraz żółtego i zaku-
pu certyfikatu zielonego za pół ceny.

A więc energia dla odbiorcy 
końcowego powinna być tańsza?

Powinna, jednak cena energii nie 
spadła proporcjonalnie do bonusów, 
jakie uzyskała spółka obrotu. Firma 
na bonusach za energię zyskała oko-
ło 11%, a obniżki były w granicach 
4,5%. Wniosek z tego jest taki, że w 
połowie płacimy za „zielony papier", 
a nie za „zielony prąd". 

A co z inwestorem i wsparciem, 
które miały mu zapewnić certyfi-
katy?

Inwestor, będący producentem 
energii niskoemisyjnej z OZE, koge-
neracji gazowej czy węglowej, zakła-
dał w biznes planie określone przycho-
dy z certyfikatów. W obecnej sytuacji 
takie założenie wskazuje, że plan się 
nie domyka, więc inwestor nie rozpo-
czyna inwestycji związanej z budową 
nowego źródła.

Ale co z tymi co już zainwesto-
wali, a sytuacja się zmieniła? 

Inwestorzy zakładali  stabilność 
systemu - wpływy z certyfikatów za 
wyprodukowaną energię. Aby inwestor 

Jakie działania naprawcze trze-
ba wykonać, aby certyfikaty spełnia-
ły właściwie swoją rolę?

Po pierwsze, należy zlikwidować 
wyciek środków spowodowany moż-
liwością „ucieczki” w opłatę zastępczą  
i zlikwidować nawis nieumorzonych 
certyfikatów, który wynosi prawie 
6 TWh. Jest to trudne zadanie, ale 
można je rozłożyć w czasie lub na ra-
ty. Przykładowo np. w Wielkiej Bryta-
nii pieniądze wracają do inwestora, 
a we Włoszech administrator syste-
mu wykupuje nadwyżkę. W krajach 
tych kontroluje się, aby nadwyżka nie 
wystąpiła.

Opłata zastępcza powinna wystę-
pować tylko wtedy, gdy na rynku nie 
będzie zielonych certyfikatów lub w 
ogóle zlikwidujmy opłatę zastępczą. 
W takim wypadku jak ktoś w danym ro-
ku nie wykupi certyfikatów, to ma obo-
wiązek wykupić je w roku przyszłym  
z odpowiednim procentem - na zasa-
dzie długu. To czego nie zrobiłeś dziś 
- musisz zrobić jutro. Taka sytuacja 
spowoduje rozwój inwestycji, gdyż in-
westorzy będą mieli pewność, że popyt 
na zieloną energię - zielone certyfikaty - 
jest większy, niż podaż. Konieczne jest 
również, aby nowe środki trafiały tylko 
do nowych inwestorów. Bardzo ważne 
jest również zapewnienie stabilności 
systemu certyfikacji, którą można osią-
gnąć poprzez kontrolę popytu i podaży 
certyfikatów i bieżącą informację o sy-
tuacji na tym rynku. Popyt jest sztywny 
i określony rozporządzeniem ministra, 
toteż na takim rynku nie można za-
pewnić premii  absolutnie wszystkim 
chętnym. Innymi słowy, sztywny popyt 
wymaga regulacji - reglamentacji po-
daży, oczywiście transparentnej, np. 
jak we Włoszech lub Holandii. Dzięki 
informacji i transparentności inwestor 
będzie mógł ocenić, czy na jego projekt 
jest miejsce na rynku. Dzięki bieżącej 
informacji mamy prawie pewność, że 
sytuacja, o której tu rozmawiamy, nie 
będzie miała miejsca. o 

Rozmawiał: Mariusz Marchwiak, 
„Nowa Energia”

Opłata zastępcza 
powinna 
występować 
tylko wtedy, gdy 
na rynku nie 
będzie zielonych 
certyfikatów lub  
w ogóle 
zlikwidujmy opłatę 
zastępczą

”
mógł zrealizować inwestycję, potrzeb-
ny jest kredyt, który musi pozyskać  
z banku. Bank natomiast oczekuje od 
inwestora biznes planu. Jednak przy 
obecnych cenach, taki biznes się nie 
domyka. Niepokojące jest to, że ta-
ka sytuacja, związana z dużym ryzy-
kiem regulacyjnym, powoduje odpływ 
zagranicznego kapitału. Dodatkowo 
nie widać nowych chętnych do inwe-
stowania. Jedno jest pewne, naszych 
krajowych środków raczej na pewno 
nie starczy na wszystkie potrzebne in-
westycje. Inwestorzy jednogłośnie po-
stulują, aby pieniądze płacone przez 
klienta - opłata za certyfikaty - trafiały 
na realizację celu, czyli na inwestycje 
w OZE, kogenerację lub chociażby 
na rozbudowę niezbędnych przyłą-
czeń do sieci.
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Jakie znaczenie ma dla Grupy 
ENEA oraz polskiej energetyki re-
alizacja bloku o mocy 1075 MW w 
elektrowni w Świerżach Górnych?

Nowy blok jest ważną inwestycją w 
polskiej energetyce. Ma on istotne zna-
czenie dla Grupy ENEA, regionu kozie-
nickiego, ale także dla bezpieczeństwa 
energetycznego całego kraju. 

Grupa Kapitałowa ENEA to zarów-
no wytwarzanie energii, jak i jej dystry-
bucja, sprzedaż i obsługa klienta. W 
kolejnych latach, zwłaszcza po 2017 
r. wytwarzanie stanie się kluczowym 
core businessem Grupy, generującym 
dochody zaplanowane w naszym bu-
dżecie. Pozwoli nam to na rozpoczęcie 
kolejnych inwestycji, które w ramach 
przygotowywanej nowej strategii - za-
twierdzimy w najbliższym czasie. 

Warto podkreślić, że przebieg re-
alizacji nowego bloku w Kozienicach 
utwierdza nas w słuszności decyzji o 
odbudowaniu mocy wytwórczych, jaką 
podjęliśmy kilka lat temu. Taka inwe-
stycja w wymiarze lokalnym nie miała-
by szans powodzenia. Grupa Kapita-
łowa ENEA ma odpowiedni - do skali 
przedsięwzięcia - potencjał oraz zdol-
ność rozwoju. 

Rozmowa z Krzysztofem Zamaszem, prezesem zarządu ENEA SA

Realizacja bloku w Kozienicach
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Jeśli chodzi o część budowla-
no-inżynierską, to jest to bardzo 
skomplikowana inwestycja. 

Zgadza się. Udział firm Hitachi oraz 
Polimex Mostostal daje nam jednak 
pełen komfort w zakresie zastosowa-
nia najlepszych technologii i rozwiązań 
oraz pewności realizacji tego projektu. 
Wykorzystana zostanie wysokospraw-
na, innowacyjna technologia, spełnia-
jąca najostrzejsze europejskie normy 
ochrony środowiska. 

Nowy blok, dzięki swoim parame-
trom, stanie się stabilizatorem krajo-
wego systemu energetycznego. Po 
ukończeniu budowy, latem 2017 r., 
ENEA Wytwarzanie S.A. będzie dys-
ponować największą, najsprawniej-
szą oraz najnowocześniejszą w kraju 
jednostką wytwórczą opalaną węglem 
kamiennym. 

Proszę powiedzieć co się dzieje 
obecnie na placu budowy.

Zostało już ukończone tak zwa-
ne palowanie: na placu budowy wbi-
to ponad 940 żelbetowych pali, które 
wzmocniły grunt. Na utwardzonej w ten 
sposób powierzchni zbudowane zosta-
ną główne obiekty nowego bloku. W 
najbliższym czasie rozpoczęte zostaną 
prace przy budowie chłodni kominowej, 
kotła i Instalacji Odsiarczania Spalin.

Tak zwany etap zerowy inwestycji 
jest bardzo ważny. Jakikolwiek błąd, 
który by się pojawił w tej chwili, mógłby 
mieć olbrzymie konsekwencje w reali-
zacji kolejnych etapów. 

Realizacja inwestycji przebiega 
zgodnie z przyjętymi założeniami? 

Tak. Mogę powiedzieć, że jestem z 
tego dumny, bo pomimo trudnej sytu-
acji w całej  branży, bardzo dobrze so-
bie radzimy z realizacją tak ambitnego 
projektu. W 2014 r. będzie już można 
zobaczyć na własne oczy wznoszone 
instalacje. Taka inwestycja to olbrzymi 
wysiłek inżynierski, ale pełna dyscy-
plina wykonawcy i podwykonawców 
powoduje, że jej realizacja przebiega 
zgodnie z planem. Obecnie na placu 
budowy pracuje 150 osób, wraz z po-

stępami robót, zatrudnienie będzie się 
szybko zwiększać – docelowo do oko-
ło 2 500 osób. 

Jeszcze w tym roku ruszy budowa 
chłodni kominowej, fundamentów ko-
tła wraz z pylonami komunikacyjnymi i 
fundamentów Instalacji Odsiarczania 
Spalin. W 2014 r. rozpocznie się mon-
taż konstrukcji kotła i budynku maszy-
nowni. W kolejnych etapach zrealizo-
wane zostaną: instalacja przygotowania 
wody, elektrofiltr oraz plac nawęglania. 
W połowie 2016 r. planowany jest roz-
ruch próbny. 

Czy finansowane inwesty-
cji jest w pełni zabezpieczone 
i czy projekt ma szansę na ren-
towność? Niedawno Europejski 
Bank Inwestycyjny wycofał się 
z finansowania inwestycji ener-
getycznych opartych na paliwie 
węglowym. 

Czujemy się bardzo bezpiecznie, 
gdyż finansowanie inwestycji mamy w 
pełni zabezpieczone. Obecnie naszym 
największym wyzwaniem jest dalsze 
jej realizowanie zgodnie z harmono-
gramem, co jak dotąd nam się udaje. 

Jeśli chodzi o rentowność, powiem 
tak: pamiętam czasy, kiedy decyzje in-
westycyjne podejmowano w Bełcha-
towie, czy w  Łagiszy, a cena energii 
elektrycznej była na poziomie 101-
114 zł/MWh. To wówczas wywoływa-
ło tam duże emocje. Z drugiej strony, 
przeżywaliśmy już też cenę powyżej 
270 zł/MWh. Krótkoterminowe waha-
nia cen zawsze będą możliwe, istot-
ne jest tutaj podeście strategiczne w 
horyzoncie długofalowym. Na przykła-
dzie Bełchatowa i Łagiszy widzimy, że 
inwestycje udało się zrealizować i są 
one rentownymi projektami. 

Można powiedzieć, że realizo-
wana przez Was inwestycja to do-
bry PR dla węgla. Jaką opinię ma 
węgiel za granicą - wszyscy wie-
my. Jednak wiadomo, że produk-
cja energii z węgla nie musi być 
w konflikcie z przyrodą…

Realizacja bloku w Kozienicach to 
sygnał, że inwestycji węglowych się 
nie boimy. Aktualny oraz kolejny plano-
wany mix energetyczny jednoznacznie 
pokazuje, że polska energetyka opar-
ta będzie głównie na węglu - kamien-
nym i brunatnym. Jeśli spojrzymy na 
temat szerzej, widzimy, że cały świat 
jest oparty w dużym stopniu na węglu. 
Oczywiście istnieje potrzeba równo-
wagi, są określone wytyczne UE i my 
również chcemy je realizować. W ra-
mach Grupy realizujemy projekty farm 
wiatrowych, mamy elektrownie wod-
ne i nie zamierzamy się z tego wyco-
fywać. Jednak energetyka klasyczna 

Warto podkreślić, 
że przebieg 
realizacji 
nowego bloku 
w Kozienicach 
utwierdza nas w 
słuszności decyzji 
o odbudowaniu 
mocy 
wytwórczych, jaką 
podjęliśmy kilka lat 
temu

”
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Realizacja Bloków na Parametry Nadkrytyczne

musi funkcjonować, takie elektrownie 
będą pełnić rolę tzw. backupu. 

Technologie spalania węgla są 
już bardzo zaawansowane także 
pod względem ochrony środowi-
ska. Nasz nowy blok będzie spełniał 
wszystkie, najostrzejsze normy eko-
logiczne, których wymaga Unia Eu-
ropejska. Poprzez realizację projektu 
w Kozienicach chcielibyśmy utwier-
dzić wszystkich, że ten kierunek jest 
właściwy. Patrząc nawet na horyzont 
10-15-letni, przy wzroście PKB oraz 
zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną, wszelkie możliwe technologie, o 
których obecnie mówimy - znajdą 
swoje miejsce. 

Jaka powinna być rola Państwa 
przy wspieraniu procesów inwe-
stycyjnych?

Ze względu na specyfikę prowa-
dzonych i planowanych inwestycji - rola 
Państwa jest tutaj bardzo ważna. Cho-
ciażby rozwój rynku OZE, poprzez de-
dykowany system wsparcia świadectw 
pochodzenia i zielonych certyfikatów. 

Czy w nowej strategii Grupy 
ENEA znajdzie się miejsce dla ga-
zu łupkowego?

Zgodnie z naszą aktualną strategią, 
w obszarze wytwarzania koncentru-
jemy się na dywersyfikacji mocy wy-
twórczych. Dlatego też interesujemy 

się projektem łupkowym, jesteśmy w 
nim wraz z pozostałymi grupami ener-
getycznymi oraz KGHM. Naszym zda-
niem ma on dużą szansę na realizację 
w przyszłości.

Jaki - Pana zdaniem - kształt 
przybierze tzw. duży trójpak ener-
getyczny?

Naszym zdaniem kontynuacja prac 
nim jest kluczowa, oczekujemy no-
wych uregulowań w kilku kwestiach. 
W szczególności specjalnej ustawy 
dotyczącej Odnawialnych Źródeł Ener-
gii. Ważna jest też m.in. kwestia sku-
tecznej budowy źródeł wytwórczych i 
magazynów energii. Polska musi także 
odpowiedzieć na wymogi „inteligent-
nej energetyki” - smart grid, wprowa-
dzając w swoim ustawodawstwie me-
chanizmy i narzędzia zachęcające do 
racjonalizacji zużycia energii i stabili-
zujące działalność podmiotów rynku 
energii. o

Rozmawiała: Dorota Kubek,
 „Nowa Energia” 

ENEA SA jest wiodącym dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Gru-
pa Kapitałowa działa w segmentach wytwarzania, dystrybucji i obrotu ener-
gią. Jest liderem w zakresie inwestycji energetycznych: kluczowym jej pro-
jektem jest budowa najnowocześniejszego w kraju bloku węglowego. W 
Świerżach Górnych powstaje jednostka o mocy 1075 MW, która będzie 
stabilizatorem krajowego systemu energetycznego. ENEA inwestuje także 
w odnawialne źródła energii.
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Panie Prezesie, jak obecnie 
funkcjonuje rynek gazu w Pol-
sce?

Handel na rynku gazu TGE suk-
cesywnie się zwiększa - przekro-
czyliśmy 550 tys. MWh całkowitego 
wolumenu obrotu na rynku termi-
nowym i spot. Na naszych rynkach 
odbyło się łącznie ponad 600 trans-
akcji. Obecnie za pośrednictwem 
domów maklerskich na parkiecie 
gazu TGE działa kilkanaście pod-
miotów. Biorąc pod uwagę fakt, 
że uruchomienie tego rynku było 
pierwszym krokiem na drodze do 
liberalizacji, jestem bardzo zado-
wolony. 

Z pewnością k luczowe jest 
wejście w życie tzw. Małego Trój-

Rozmowa z Ireneuszem Łazorem, prezesem zarządu Towarowej Giełdy Energii SA

paku, który został podpisany już 
przez Prezydenta. To będzie istot-
ny impuls do rozwoju płynnego ryn-
ku hurtowego, na którym powsta-
je referencyjna cena gazu. Giełda 
przyczyni się do powstania natu-
ralnego mechanizmu rynkowego, 
gdzie cena paliwa w obrocie hur-
towym dla przemysłu będzie niższa 
niż dla odbiorców indywidualnych. 
Dodatkowo warto podkreślić, że 
opublikowane przez Ministerstwo 
Gospodarki rozporządzenie taryfo-
we zaktywizuje spółki obrotu, po-
nieważ przyczynia się do zwiększe-
nia transparentności rynku poprzez 
rozdzielenie dystrybucji od obrotu. 

Przedsiębiorstwa powinny mieć 
możliwość zaopatrywania się w pa-

liwo na wolnym rynku, podobnie jak 
to ma miejsce w branży energetycz-
nej, gdzie blisko 85% energii pro-
dukowanej w Polsce znajduje się w 
obrocie giełdowym. 

Towarowa Giełda Energii będzie 
aktywnie działać na rzecz rozwoju 
konkurencji - udało się osiągnąć 
bardzo dobre rezultaty i zyskać za-
ufanie uczestników rynku energii, 
więc jestem przekonany, że w przy-
padku gazu to również jest możli-
we. Wyzwania są duże, ponieważ 
musimy nadgonić wieloletnie opóź-
nienia. Proponowany model budo-
wania rynku błękitnego paliwa ze 
stopniowym wprowadzaniem ob-
ligo, to proces ewolucyjny. Proszę 
zauważyć, że poziom 30% w okre-
sie od września do grudnia br., od 
którego zaczynamy, to uwolnienie 
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zaledwie 10% wolumenu sprzedaży 
gazu ziemnego w skali roku. Są to 
wartości oszacowane na podstawie 
wolumenu sprzedaży gazu grupy 
PGNiG S.A. za 2012 r., tj. 14,4 mld 
m3). Ważne dla budowania płynno-
ści jest wprowadzenie tych zmian  
i aktywizowanie uczestników. 

Proszę omówić najważniej-
sze kierunki rozwoju rynku gazu.

Rynek gazu jest jednym z ryn-
ków infrastrukturalnych, czyli ryn-
ków, na których kluczową rolę od-
grywa infrastruktura niezbędna do 
prowadzania działalności. Stąd bez-
pośrednim czynnikiem mającym 
wpływ na przyszłość tego rynku 
są inwestycje w system przesyło-
wym. Od nich będzie zależeć po-
zycja Polski w procesie integracji 
rynków gazu w rejonie Europy Środ-
kowo-Wschodniej.

Ukończenie planowanych inwe-
stycji i uruchomienie dostaw gazu  
z terminala LNG w Świnoujściu oraz 
dostaw z interkonektorów w Laso-
wie, Cieszynie i Mallnow sprawią, 
że rynek polski będzie najbardziej 
zdywersyfikowany ze wszystkich 
w obszarze kra jów Grupy Wy-
szehradzkiej i może w przyszłości 
stać się źródłem dostaw gazu dla 
państw Europy Środkowej, jak rów-
nież dla grupy krajów nadbałtyckich 
i Ukrainy.

Rynki europejskie zmieniają się 
dynamicznie - maleje znaczenie 
kontraktów, które są indeksowa-
ne cenami ropy, rośnie natomiast 
ro la indeksacj i  rynkowej ,  czy-
li uwzględniającej ceny z rynków 
spot - giełdowych czy powstających  
w hubach. Według Oksfordzkiego 
Instytutu Studiów Energetycznych 
(OIES), w 2012 r. aż 42% wszyst-
kich dostaw do Europy realizowa-
no w ramach kontraktów indekso-
wanych do cen rynkowych. Jeśli 
chcemy być liczącym się graczem 
na regionalnym rynku gazu, musi-
my najpierw stworzyć płynny kra-
jowy rynek giełdowy.

Zintegrowanie rynków Euro-
py Środkowo-Wschodniej zapew-
ni możliwość wywierania presji na 
obniżenie ceny hurtowej.

Jakie są kolejne kroki na dro-
dze do liberalizacji rynku gazu?

Spójny rozwój rynku gazu bę-
dzie możliwy jeśli równolegle za-
dbamy o trzy podstawowe filary: 
rozwój infrastruktury, przyjazne oto-
czenie prawne oraz zmiany w za-
kresie dostaw gazu.

czynnikiem, który uwolniłby rynek 
jest konieczność zmian w rozpo-
rządzeniu o dywersyfikacji dostaw 
gazu z 2000 r., która przewiduje, że 
maksymalny udział gazu importowa-
nego z jednego kraju pochodzenia, 
w stosunku do całkowitej wielkości 
gazu importowanego w danym roku, 
nie może być wyższy niż 70% w la-
tach 2013-2014 r. i wyższy niż 59% 
w 2015 r. Rozporządzenie to jest 
barierą dla przedsiębiorstw energe-
tycznych zajmujących się importem 
gazu z zagranicy, gdzie ponosze-
nie kosztów dywersyfikacji dostaw 
może podważać opłacalność pro-
wadzenia tej działalności, będzie 
również barierą w efektywnym wy-
korzystaniu terminala LNG w Świ-
noujściu. Wreszcie konieczne jest 
wsparcie inwestycji w zakresie in-
frastruktury liniowej poprzez wpro-
wadzenie odpowiednich przepisów.

W zakresie dostaw gazu - uwol-
nienie cen gazu dla odbiorców in-
stytucjonalnych przez prezesa URE 
(zwolnienie z obowiązku zatwierdza-
nia taryf w obrocie gazem) oraz du-
ży wolumen gazu dostępny na gieł-
dzie dzięki obligo giełdowemu oraz 
zdywersyfikowanym źródłom gazu 
- interkonektorom czy terminalowi 
LNG, co przełoży się na powstanie 
referencyjnej ceny paliwa.

Jakie w takim razie są plany 
na przyszłość? 

Kraje Grupy Wyszehradzkiej po-
twierdziły swoje poparcie politycz-
ne niezbędne do wybudowania no-
wych oraz rozbudowy istniejących 
połączeń między Węgrami, Słowa-
cją, Czechami i Polską, zgodnie  
z ustaleniami dotyczącymi projektu 
budowy korytarza Północ-Południe 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Towarowa Giełda Energii będzie 
aktywnie działać na rzecz edukacji  
i rozwoju rynku gazu, tak aby rynek 
ten mógł płynnie wzrastać. o

Rozmawiała: Dorota Kubek,
„Nowa Energia”

Spójny rozwój 
rynku gazu 
będzie możliwy 
jeśli równolegle 
zadbamy o trzy 
podstawowe 
filary: rozwój 
infrastruktury, 
przyjazne 
otoczenie prawne 
oraz zmiany  
w zakresie dostaw 
gazu

”

Rozwój infrastruktury to przede 
wszystkim: wybudowanie interko-
nektorów, tj. połączeń międzysys-
temowych o dużej przepustowości, 
uruchomienie terminala LNG w Świ-
noujściu, rozbudowa wewnętrznej 
sieci przesyłowej, tak aby można 
było przyłączać do niej nowe pod-
mioty i zwiększać zużycie krajowe 
oraz rozbudowa pojemności maga-
zynowych.

Jeśli mówimy o otoczeniu praw-
nym to z pewnością potrzebne są 
zmiany w ustawie o podatku akcy-
zowym mające na celu wprowadze-
nie uproszczonych zasad rozliczeń 
akcyzy, tak aby przepisy tej ustawy 
nie były barierą w procesie liberali-
zacji rynku gazu w Polsce. Kolejnym 
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adw. Filip M. Elżanowski, doktor nauk prawnych, wspólnik,
adw. Anna Kucińska, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Sp. k.

Wskazanie obowiązków przemysłowych 
odbiorców energii elektrycznej i innych 
produktów energetycznych 
wynikających z rozporządzenia REMIT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) Nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. 

w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego 
rynku energii1 (rozporządzenie REMIT) ustanawia ramy 
prawne dla monitorowania hurtowych rynków energii, 
mające na celu wykrywanie i zapobieganie praktykom 
stanowiącym nadużycia wpływające na hurtowe rynki 
energii. Na mocy rozporządzenia REMIT hurtowy 
handel energią będzie kontrolowany na poziomie UE 
w celu wykrycia nadużyć mających na celu wywieranie 
wpływu na poziom cen hurtowych. Kompetencje w 
zakresie monitorowania hurtowego rynku energii  
i zapobiegania nadużyciom rozporządzenie REMIT 
przypisuje Agencji ds. Współpracy Organów 
Regulacji Energetyki (ACER) oraz krajowym organom 
regulacyjnym. 

1) Dz. U. UE L 326 z dnia 8 grudnia 2011, s. 367-376.
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Monitorowaniem objęty został 
nie tylko hurtowy rynek energii elek-
trycznej i gazu ziemnego (produk-
ty energetyczne sprzedawane w 
obrocie hurtowym), lecz również 
kontrakty dotyczące przesyłu ener-
gii lub gazu oraz instrumenty po-
chodne dotyczące energii i gazu 
oraz ich przesyłu. Szeroko został 
zakreślony również zakres podmio-
towy stosowania rozporządzenia. 
Obowiązki i zakazy ustanowione na 
mocy rozporządzenia REMIT obej-
mują wytwórców energii, przedsię-
biorstwa obrotu, dużych odbiorców 
o rocznej konsumpcji produktów 
energetycznych powyżej 600 GWh, 
osoby zawodowo zajmujące się 
przeprowadzaniem transakcji (np.: 
giełdy towarowe, platformy obro-
tu, maklerzy), operatorów syste-
mów przesyłowych oraz w zakre-
sie rozpowszechniania informacji 
wewnętrznych - dziennikarzy. 

Co się tyczy odbiorców prze-
mysłowych, co do zasady kontrak-
ty na dostawę i dystrybucję ener-
gii elektrycznej lub gazu ziemnego 
na potrzeby odbiorców końcowych 
nie stanowią produktów energe-
tycznych sprzedawanych w obro-
cie hurtowym. Jednakże kontrakty 
dotyczące sprzedaży i dystrybu-
cji energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego do odbiorców o zdolno-
ści konsumpcji powyżej 600 GWh 
rocznie są traktowane jako pro-
dukty energetyczne sprzedawane 
w obrocie hurtowym. W związku  
z tym, zakresem zastosowania roz-
porządzenia REMIT zostały objęte 
dwa lub więcej zakłady przemysło-
we zużywające łącznie ponad 600 
GWh energii elektrycznej lub ga-
zu ziemnego, kontrolowane przez 
jeden podmiot gospodarczy i zlo-
kalizowane na tym samym właści-
wym rynku geograficznym, przez 
co mogą one wspólnie wywierać 
wpływ na ceny na hurtowym ryn-
ku energii2. Przywołana definicja 

budzi wiele wątpliwości interpreta-
cyjnych dotyczących zakresu sto-
sowania rozporządzenia REMIT w 
odniesieniu do odbiorców przemy-
słowych. Definicja ta powinna zo-
stać doprecyzowana w aktach wy-
konawczych, które zostaną wydane 
przez Komisję.

 � Wejście w życie 
i stosowanie 
rozporządzenia REMIT

Rozporządzenie REMIT weszło 
w życie 20 dnia po jego opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, tj. dnia 28 grud-
nia 2011 r.

Jak  każde rozporządzen ie 
uni jne, REMIT wiąże w całości  
i  jest stosowany bezpośrednio 
we wszystkich państwach człon-

kowskich. Oznacza to, że rozpo-
rządzenie REMIT nie wymaga dla 
swej skuteczności implementacji 
do systemów prawnych państw 
członkowskich i obowiązuje nie tyl-
ko państwa członkowskie, lecz rów-
nież wszystkie podmioty, do których 
jest skierowane. Przepisy rozpo-
rządzenia REMIT nakładają jednak 
na państwa członkowskie obowią-
zek ustanowienia przepisów prawa 
krajowego, regulujących szczegól-
ne uprawnienia krajowych organów 
regulacyjnych oraz sankcje z tytułu 
naruszenia obowiązków wynikają-
cych z przepisów rozporządzenia 
REMIT. Termin na powiadomienie 
Komisji przez państwa członkow-
skie o wprowadzeniu tych regula-
cji prawnych upłynął z dniem 29 
czerwca br.

Należy podkreślić, że choć roz-
porządzenie REMIT weszło w ży-
cie dnia 28 grudnia 2011 r., to nie 
wszystkie jego przepisy stosuje 
się począwszy od tej daty. Część 
przepisów regulujących obowiąz-
ki uczestników hurtowego rynku 
energii, w tym odbiorców przemy-
słowych, stosuje się z dniem wej-
ścia w życie rozporządzenia REMIT, 
natomiast stosowanie pozostałych 
jest uzależnione od terminu przy-
jęcia przez Komisję odpowiednich 
aktów wykonawczych.

 � Obowiązki 
przemysłowych 
odbiorców energii 
elektrycznej  
i innych produktów 
energetycznych w 
świetle rozporządzenia 
REMIT

Wraz z wejściem w życie roz-
porządzenia REMIT, tj. od dnia 28 
grudnia 2011 r., odbiorcy przemy-
słowi są zobowiązani do publikacji 
informacji wewnętrznych oraz po-
wiadamiania ACER i właściwych 

(…) obecnie 
odbiorcy 
przemysłowi 
energii elektrycznej 
i gazu na mocy 
rozporządzenia 
REMIT są 
zobowiązani  
do przestrzegania 
obowiązków 
dotyczących 
publikacji  
informacji 
wewnętrznych  
oraz zakazu 
manipulacji  
na rynku oraz 
wykorzystywania 
informacji 
wewnętrznych  
w obrocie 
hurtowymi 
produktami 
energetycznymi

”

2) Art. 2 pkt. 5 rozporządzenia REMIT.
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krajowych organów regulacyjnych 
w przypadku opóźnienia publikacji 
informacji wewnętrznych. 

Zgodnie z ogólną zasadą za-
wartą w art. 4 ust. 1 rozporządze-
nia REMIT uczestnicy rynku zobo-
wiązani są podawać do publicznej 
wiadomości posiadane przez nich 
informacje wewnętrzne dotyczą-
ce przedsiębiorstwa lub instalacji, 
których dany uczestnik rynku, je-
go jednostka dominująca bądź jed-
nostka powiązana jest właścicielem 
lub które kontroluje lub w stosunku 
do których dany uczestnik rynku 
lub taka jednostka odpowiada za 
kwestie operacyjne w całości lub w 
części. W kontekście obowiązków 
odbiorców przemysłowych należy 
wskazać, że obowiązek ujawnie-
nia informacji wewnętrznych obej-
muje m.in. informacje dotyczące 
zdolności i wykorzystania instalacji 
służących produkcji, magazynowa-
niu przesyłowi energii elektrycznej 
lub gazu ziemnego lub zużywają-
cych energię elektryczną lub gaz 
ziemny, bądź informacje dotyczące 
zdolności i wykorzystania instalacji 
skroplonego gazu ziemnego (LNG),  
w tym informacje dotyczące plano-
wanej i nieplanowanej niedostępno-
ści tych instalacji.

Uczestnik rynku może również, 
na własną odpowiedzialność, w dro-
dze wyjątku opóźnić podanie infor-
macji wewnętrznej do wiadomości 
publicznej, aby nie naruszyć swych 
uzasadnionych interesów. Dla pod-
miotów, które podlegają obowiąz-
kowi raportowania o opóźnieniach  
w publikacji informacji wewnętrz-
nych, Agencja opracowała standar-
dowy szablon zgłoszenia, który za-
mieściła na swoich stronach3.

Z dniem 28 grudnia 2011 r. za-
czął również obowiązywać zakaz 
manipulacji na rynku oraz wykorzy-
stywania informacji wewnętrznych 
w obrocie hurtowymi produktami 
energetycznymi.

Druga kategoria obowiązków 
spoczywających na uczestnikach 
hurtowego rynku energii to obo-
wiązki, które zaczną obowiązywać 
dopiero po wejściu w życie aktów 
wykonawczych Komisji do rozpo-
rządzenia REMIT. Odbiorcy prze-
mysłowi obowiązani będą przekazy-
wać ACER dane na temat transakcji 
zawieranych na hurtowych rynkach 
energii, w tym dotyczące składa-
nych zleceń. Zgłaszane informa-
cje muszą zawierać precyzyjne 
określenie produktów energetycz-
nych nabywanych w obrocie hurto-
wym, uzgodnione ceny i ilości, da-
ty i godziny wykonania transakcji, 
ich strony i beneficjentów, a także 
wszelkie inne istotne informacje. 
Odpowiedzialność za wypełnienie 
tego obowiązku spoczywa na od-
biorcy przemysłowym, jednak obo-
wiązek sprawozdawczy zostanie 
wypełniony także w sytuacji, gdy in-
formacja zostanie przekazana przez 
niego za pośrednictwem osoby trze-
ciej działającej w jego imieniu, sys-
temu zgłaszania transakcji, rynku 
regulowanego, systemu kojarze-
nia zleceń lub innej osoby zajmują-
cej się zawodowo pośredniczeniem  
w zawieraniu transakcji.

Z obowiązkiem zgłaszania trans-
akcji związany będzie także obo-
wiązek rejestracji w specjalnym 
rejestrze prowadzonym przez kra-
jowy organ regulacyjny, który ma 
dotyczyć uczestników zawierają-
cych transakcje na hurtowym ryn-
ku energii podlegających zgłosze-
niu do ACER. 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporzą-
dzenia REMIT, przedsiębiorcy bę-
dą mieli także obowiązek przekazy-
wać ACER oraz krajowym organom 
regulacyjnym informacje na temat 
zdolności i wykorzystania instalacji 
zużywających energię elektryczną 
lub gaz ziemny bądź informacje do-
tyczące zdolności i wykorzystania 
instalacji skroplonego gazu ziemne-

go (LNG), w tym dotyczące plano-
wanej i nieplanowanej niedostęp-
ności tych instalacji.

W związku z brakiem aktów wy-
konawczych do rozporządzenia RE-
MIT w sprawie obowiązku zgłasza-
nia transakcji nie został utworzony 
Krajowy Rejestr Uczestników Ryn-
ku, który powinien powstać nie póź-
niej niż 3 miesiące od daty przyjęcia 
przez Komisję tych aktów wykonaw-
czych. Informacje w nim zawarte 
będą przekazywane ACER w celu 
utworzenia europejskiego rejestru 
uczestników rynku.

 � Prawdopodobne 
skutki naruszenia 
obowiązków 
wynikających z 
rozporządzenia REMIT

Rozporządzenie REMIT nie two-
rzy własnego systemu sankcji z ty-
tułu nieprzestrzegania jego posta-
nowień, zawiera jedynie wytyczne 
co do charakteru i stopnia ich do-
legliwości, którymi kierować ma-
ją się państwa członkowskie przy 
tworzeniu przepisów sankcjonują-
cych. Zgodnie z art. 18 rozporzą-
dzenia REMIT państwa członkow-
skie UE obowiązane są przyjąć 
odpowiednie przepisy dotyczące 
sankcji stosowanych w przypad-
ku naruszenia rozporządzenia oraz 
podjąć wszelkie środki do zapew-
nienia ich wdrożenia. Sankcje te 
powinny być skuteczne, odstra-
szające i proporcjonalne oraz mu-
szą odzwierciedlać charakter, czas 
trwania i wagę naruszeń, szkodę 
wyrządzoną konsumentom oraz po-
tencjalne korzyści osiągnięte w wy-
niku nadużycia. Państwa członkow-
skie zobowiązane były powiadomić 
Komisję Europejską o przyjętych 
przepisach sankcjonujących najpóź-
niej do dnia 29 czerwca br. (art. 18 
rozporządzenia REMIT). Polska do 
dnia dzisiejszego nie przyjęła żad-

3) Odpowiedni szablon elektroniczny jest dostępny na stronie internetowej ACER pod adresem: http://www.acer.europa.eu/remit/Pages/Important-information-for-market-participants.
aspx.
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nych przepisów mających na celu 
sankcjonowanie obowiązków wyni-
kających z rozporządzenia REMIT.

W preambule do rozporządzenia 
REMIT podkreślono, iż sankcje za je-
go naruszenie powinny być zbieżne 
z sankcjami przyjętymi przez pań-
stwa członkowskie w ramach wdra-
żania dyrektywy MAD4. Można za-
tem domniemywać, że sankcje za 
nieprzestrzeganie obowiązków wy-
nikających z rozporządzenia REMIT 
będą analogiczne do sankcji przyję-
tych w ustawie o ofercie publicznej5 
oraz ustawie o obrocie instrumenta-
mi finansowymi6, które implementu-
ją postanowienia dyrektywy MAD. 
Przepisy prawa polskiego regulują-
ce funkcjonowanie rynku finanso-
wego przewidują obowiązki analo-
giczne do obowiązków wynikających 
z rozporządzenia REMIT. Ich nieprze-
strzeganie zagrożone jest sankcja-
mi o charakterze administracyjnym, 
cywilnym i karnym.

Najdotkliwszy wymiar mają sank-
cje karne, które skierowane są bez-
pośrednio do osób fizycznych odpo-
wiedzialnych za dokonanie danego 
naruszenia. Za odpowiednik obo-
wiązku podawania informacji we-
wnętrznej do wiadomości publicznej 
można uznać obowiązek podawania 
prawdziwych danych w prospekcie 
emisyjnym lub innych dokumentach 
informacyjnych albo innych informa-
cji związanych z ofertą publiczną lub 
dopuszczeniem lub ubieganiem się 
o dopuszczenie papierów wartościo-
wych lub innych instrumentów finan-
sowych do obrotu na rynku regulo-
wanym. Osoba odpowiedzialna za 
naruszenie powyższego obowiązku 
podlega grzywnie do 5.000.000 zł 
albo karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 5, albo obu tym ka-

rom łącznie7. Tej samej karze podle-
ga osoba działająca w imieniu lub w 
interesie osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej oso-
bowości prawnej. Za odpowiednik 
zakazu dokonywania lub usiłowania 
manipulacji na hurtowym rynku ener-
gii można uznać zakaz manipulacji 
na rynku instrumentów finansowych8. 
W przypadku naruszenia przedmio-
towego zakazu grożącą sankcją 
administracyjną jest kara pieniężna  
w wysokości do 1.000.000 zł9.

Należy podkreślić, iż przywołane 
regulacje obrazują jedynie ewentual-
ne możliwe rozwiązania implemen-
tujące rozporządzenie REMIT w za-
kresie sankcji za nieprzestrzeganie 
wynikających z niego obowiązków. 
Ponadto na dzień dzisiejszy nie wy-
daje się być przesądzone, któremu 
z krajowych organów przydzielo-
ne zostaną kompetencje związane  
z monitorowaniem hurtowego rynku 
produktów energetycznych. Wyda-
je się, że kompetencje te otrzymać 
powinien Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki, choć pod uwagę nale-
ży wziąć również Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

 � Konkluzje

Nie ulega wątpliwości, iż obecnie 
odbiorcy przemysłowi energii elek-
trycznej i gazu na mocy rozporzą-
dzenia REMIT są zobowiązani do 
przestrzegania obowiązków dotyczą-
cych publikacji informacji wewnętrz-
nych oraz zakazu manipulacji na ryn-
ku oraz wykorzystywania informacji 
wewnętrznych w obrocie hurtowymi 
produktami energetycznymi. Co do 
obowiązku publikacyjnego, mogą oni 
dokonać wyboru, w jaki sposób po-

dejmą się jego wykonania: czy będą 
dokonywać tego samodzielnie, czy 
skorzystają z zaproponowanej przez 
Towarową Giełdę Energii S.A. plat-
formy internetowej. 

TGE S.A. wyszła z inicjatywą 
utworzenia Platformy Informacyjnej 
Giełdy Energii (PIGE). PIGE będzie 
obejmowała dwa odrębnie rynki: ry-
nek energii elektrycznej i rynek ga-
zu oraz będzie się składać z dwóch 
elementów: giełdowej informacji ryn-
kowej oraz informacji publikowanych 
zgodnie z wytycznymi rozporządze-
nia REMIT. Obowiązki publikacyj-
ne REMIT będą realizowane przez 
uczestnika rynku na stronie TGE S.A. 
albo na jego własnej stronie interne-
towej lub na innej stronie zgodnie  
z decyzją uczestnika, natomiast na 
stronie TGE S.A. publikowana będzie 
kopia tych informacji i informacje 
zbiorcze. Jako że, zgodnie z zapo-
wiedziami TGE S.A., platforma in-
formacyjna będzie ogólnodostępna, 
a publikacja i korzystanie z danych 
będzie bezpłatne, jest to inicjatywa, 
która znacznie ułatwi przedsiębior-
com przemysłowym wypełnienie wy-
mogów wynikających z REMIT. 

Do czasu wydania aktów wyko-
nawczych przez Komisję Europej-
ską przedsiębiorców działających na 
hurtowych rynkach energii nie wią-
że obowiązek zgłaszania transakcji 
i rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Uczestników Rynku. Należy mieć 
jednak na uwadze, iż pomimo trwa-
nia okresu przejściowego w stoso-
waniu wyżej opisanych obowiązków 
do czasu wydania aktów wykonaw-
czych, monitorowanie transakcji na 
hurtowych rynkach energii jest stale 
prowadzone przez krajowe organy 
regulacyjne zgodnie z ustawodaw-
stwem krajowym. o

4) Dyrektywa 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć na rynku) (Dz. 
U. UE L 96 z 12.4.2003, s. 1-15).

5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).

6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

7) Art. 100 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

8) Art. 39-43 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

9) Art. 173 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
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W ostatnich latach Spółka prze-
szła szereg przekształceń organi-
zacyjnych, których intencją by-
ło przede wszystkim zwiększenie 
wartości Spółki, podniesienie ogól-
nej sprawności zarządzania przed-
siębiorstwem oraz podniesienie jej 
konkurencyjności. Jest spółką świa-
domą rynkowych uwarunkowań pro-
wadzonej działalności, czego wy-
razem są opracowane i kolejne 
wdrażane programy restrukturyza-
cyjne, mające na celu optymalizację 

Daniel Borsucki, dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami, Katowicki Holding Węglowy S.A.

20-lecie KHW S.A. 

Katowicki Holding Węglowy SA (KHW S.A.) 
powstał w 1993 r. w wyniku połączenia jedenastu 

kopalń będących spółkami akcyjnymi Skarbu 
Państwa. Założycielem i jedynym akcjonariuszem 
jest Skarb Państwa, a siedzibą miasto Katowice. Od 
momentu powstania Spółka przeprowadziła wiele 
przekształceń oraz zmian organizacyjnych. W wyniku 
tych przekształceń, liczba kopalń KHW S.A została 
zredukowana do 4 (KWK Murcki-Staszic, KWK 
Mysłowice-Wesoła, KWK Wieczorek i KWK Wujek). 
KHW S.A. jest jednym z największych podmiotów 
w Europie, zajmujących się wydobyciem węgla 
energetycznego. Obszar wydobywczy ulokowany 
jest w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Węgiel 
sprzedawany jest do przedsiębiorstw energetycznych, 
użytkowników przemysłowych i odbiorców 
indywidualnych.

procesów produkcji, zaopatrzenia, 
zbytu węgla, zarządzania mediami 
energetycznymi i zasobami ludzki-
mi. Szczególnie istotnym elementem 
działalności inwestycyjnej są projek-
ty związane z udostępnianiem no-
wych złóż, gwarantujące zachowa-
nie ciągłości produkcji. Ze względu 
na czasochłonność tych prac, jakie-
kolwiek zaniechanie w tym obszarze 
prowadzi do zachwiania płynności 
wydobycia i istotnie obniża zdolno-
ści produkcyjne spółki w przyszłych 

okresach czasu. Spółka jest pro-
ducentem węgla energetycznego  
o dobrych parametrach jakościo-
wych oraz posiada silną pozycję 
rynkową. Z uwagi na wysoki udział 
produktów o niskiej zawartości siar-
ki (tj. zasiarczenie poniżej 0,6%), 
a także o wysokiej kaloryczności, 
Spółka jest atrakcyjnym dostaw-
cą, szczególnie w kontekście za-
ostrzanych regulacji dotyczących 
emisji szkodliwych dla środowiska 
substancji. Udział KHW S.A. w do-

- systematyczna droga ku poprawie 
efektywności, w tym energetycznej!
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Rys. 1. Udział firm w wydobyciu węgla kamiennego energetycznego

stawach do energetyki zawodowej 
kształtuje się na poziomie ok. 19% 
i utrzymuje się  na tym poziomie 
od wielu lat (rys. 1). Jest jednym z 
najważniejszych uczestników rynku 
węglowego w Polsce, będąc tym 
samym ważnym ogniwem syste-
mu bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju. Spółka to również liczący 
się pracodawca w regionie, a także 
partner generujący zatrudnienie w 
otoczeniu. Konsekwentnie realizuje 
restrukturyzację działalności, mają-
cą na celu optymalizację wielkości  
i jakości produkcji przy zachowa-
niu odpowiedniej infrastruktury or-
ganizacyjnej, uwzględniającej sze-
roko rozumiane kwestie społeczne. 
Głównym czynnikiem otoczenia dal-
szego Spółki jest całokształt postu-

lowanych przez Unię Europejską 
kwestii związanych z regulacjami 
rynku energetycznego oraz emisji 
gazów cieplarnianych. Charakter 
tych czynników negatywnie wpływa 
na warunki funkcjonowania Spółki, 
jako producenta paliwa silnie od-
działującego na środowisko natu-
ralne. Zgodnie z tym kierunkiem po-
lityka energetyczna Polski zakłada 
zmianę struktury źródeł energii, 
czego konsekwencją jest istotne 
zmniejszenie udziału energii pro-
dukowanej z węgla na korzyść od-
nawialnych źródeł energii.

Pomimo, że KHW S.A. jest 
przedsiębiorstwem, które przeszło 
szereg przekształceń organizacyj-
nych, wytwarzającym produkt, na 
którym opiera się polska energe-

tyka, jego sytuacja zależy od wielu 
czynników rynkowych, a w szcze-
gólności od ogólnej koniunktury na 
europejskich, jak i światowych ryn-
kach. Spółka zmuszona jest reago-
wać na gwałtowne zmiany poda-
żowo-popytowe, odbiegające od 
corocznych, sezonowych wahań, 
a osiągane ceny węgla są pochod-
ną kosztów wydobycia oraz popytu 
na te surowce. Presja ze strony im-
portu istotnie ogranicza możliwość 
kompensowania rosnących kosz-
tów produkcji w cenach sprzedaży 
węgla, pomimo oferowania węgla  
o dobrych parametrach jakościo-
wych.

Biorąc pod uwagę powyższe na-
leży stwierdzić, że konkurencyjność 
KHW S.A. nie zależy wyłącznie od 
samej Spółki, ale w dużym stop-
niu od całokształtu postulowanych 
przez UE kwestii związanych z regu-
lacjami rynku energetycznego oraz 
emisji gazów cieplarnianych. Aktual-
na struktura energetyki zawodowej, 
opartej prawie wyłącznie na tech-
nologiach spalania węgla, bezpie-
czeństwo energetyczne kraju, jak  
i UE wymaga utrzymania odpowied-
niego poziomu wydobycia tego su-
rowca. W związku z powyższym na-
leży stwierdzić, że KHW S.A. jako 
drugi największy producent węgla 
energetycznego w Polsce jest pod-
miotem trwale włączonym w sys-

Daniel Borsucki, dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami, Katowicki Holding Węglowy S.A.

20-lecie KHW S.A.

- systematyczna droga ku poprawie efektywności, w tym energetycznej!

Katowicki Holding Węglowy SA (KHW S.A.) powstał w 1993 r. w wyniku połączenia 
jedenastu kopalń będących spółkami akcyjnymi Skarbu Państwa. Założycielem i 
jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, a siedzibą miasto Katowice. Od momentu 
powstania, Spółka przeprowadziła wiele przekształceń oraz zmian organizacyjnych. W 
wyniku tych przekształceń, liczba kopalń KHW S.A została zredukowana do 4 (KWK 
Murcki-Staszic, KWK Mysłowice-Wesoła, KWK Wieczorek i KWK Wujek). KHW S.A.
jest jednym z największych podmiotów w Europie zajmujących się wydobyciem węgla 
energetycznego. Obszar wydobywczy ulokowany jest w Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym. Węgiel sprzedawany do przedsiębiorstw energetycznych, użytkowników 
przemysłowych i odbiorców indywidualnych.
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Wydobycie węgla kamiennego energetycznego w Polsce 
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Rys. 1. Udział firm w wydobyciu węgla kamiennego energetycznego

W ostatnich latach Spółka przeszła szereg przekształceń organizacyjnych, których intencją 
było przede wszystkim zwiększenie wartości Spółki, podniesienie ogólnej sprawności 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz podniesienie jej konkurencyjności. Jest spółką świadomą 
rynkowych uwarunkowań prowadzonej działalności, czego wyrazem są opracowane i kolejne 
wdrażane programy restrukturyzacyjne, mające na celu optymalizację procesów produkcji, 
zaopatrzenia, zbytu węgla, zarządzania mediami energetycznymi i zasobami ludzkimi.
Szczególnie istotnym elementem działalności inwestycyjnej to projekty związane z  
udostępnianiem nowych złóż, gwarantujące zachowanie ciągłości produkcji. Ze względu na 
czasochłonność tych prac, jakiekolwiek zaniechanie w tym obszarze prowadzi do zachwiania 
płynnością wydobycia i istotnie obniża zdolności produkcyjne spółki w przyszłych okresach 
czasu. Spółka jest producentem węgla energetycznego o dobrych parametrach jakościowych 
oraz posiada silną pozycję rynkową. Z uwagi na wysoki udział produktów o niskiej 
zawartości siarki (tj. zasiarczenie poniżej 0,6%), a także o wysokiej kaloryczności, Spółka jest 
atrakcyjnym dostawcą, szczególnie w kontekście zaostrzanych regulacji dotyczących emisji 
szkodliwych dla środowiska substancji. Udział KHW S.A. w dostawach do energetyki 
zawodowej kształtuje się na poziomie ok. 19% i utrzymuje się  na tym poziomie od wielu lat
(rys. 1). Jest jednym z najważniejszych uczestników rynku węglowego w Polsce, będąc tym 
samym ważnym ogniwem systemu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Spółka to również 
liczący się pracodawca w regionie, a także partner generujący zatrudnienie w otoczeniu. 
Konsekwentnie realizuje restrukturyzację działalności mającą na celu optymalizację wielkości 
i jakości produkcji przy zachowaniu odpowiedniej infrastruktury organizacyjnej, 
uwzględniającej szeroko rozumiane kwestie społeczne. Głównym czynnikiem otoczenia 
dalszego Spółki jest całokształt postulowanych przez Unię Europejską kwestii związanych z 
regulacjami rynku energetycznego oraz emisji gazów cieplarnianych. Charakter tych 

czynników negatywnie wpływa na warunki funkcjonowania Spółki, jako producenta paliwa 
silnie oddziałującego na środowisko naturalne. Zgodnie z tym kierunkiem polityka 
energetyczna Polski zakłada zmianę struktury źródeł energii, czego konsekwencją jest istotne 
zmniejszenie udziału energii produkowanej z węgla na korzyść odnawialnych źródeł energii.
Pomimo, że KHW S.A. jest przedsiębiorstwem, które przeszło szereg przekształceń 
organizacyjnych, wytwarzającym produkt, na którym opiera się polska energetyka, jego 
sytuacja zależy od wielu czynników rynkowych, a w szczególności od ogólnej koniunktury na 
europejskich, jak i światowych rynkach. Spółka zmuszona jest reagować na gwałtowne 
zmiany podażowo-popytowe, odbiegające od corocznych, sezonowych wahań, a osiągane 
ceny węgla są pochodną kosztów wydobycia oraz popytu na te surowce. Presja ze strony 
importu istotnie ogranicza możliwość kompensowania rosnących kosztów produkcji w cenach 
sprzedaży węgla, pomimo oferowania węgla o dobrych parametrach jakościowych.
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Rys. 2. Kierunki dostaw węgla kamiennego

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że konkurencyjność KHW S.A. nie zależy 
wyłącznie od samej Spółki, ale w dużym stopniu od całokształtu postulowanych przez UE 
kwestii związanych z regulacjami rynku energetycznego oraz emisji gazów cieplarnianych. 
Aktualna struktura energetyki zawodowej, opartej prawie wyłącznie na technologiach 
spalania węgla, bezpieczeństwo energetyczne kraju, jak i UE wymaga utrzymania 
odpowiedniego poziomu wydobycia tego surowca. W związku z powyższym należy 
stwierdzić, że KHW S.A. jako drugi największy producent węgla energetycznego w Polsce 
jest podmiotem trwale włączonym w system bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
Funkcjonowanie Spółki na coraz silniej konkurencyjnym rynku wymaga coraz bardziej 
efektywnego gospodarowania kosztami. Od wielu lat największy udział w produkcji węgla 
mają koszty stałe (ok. 70-80%), w tym koszty osobowe, które w kształtują się na poziomie ok. 
45%. Optymalizacja kosztów wymaga wdrażania długoterminowych programów
optymalizacji i racjonalizacji kosztów. 
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tem bezpieczeństwa energetyczne-
go kraju. Funkcjonowanie Spółki na 
coraz silniej konkurencyjnym rynku 
wymaga coraz bardziej efektywne-
go gospodarowania kosztami. Od 
wielu lat największy udział w pro-
dukcji węgla mają koszty stałe (ok. 
70-80%), w tym koszty osobowe, 
które w kształtują się na poziomie 
ok. 45%. Optymalizacja kosztów wy-
maga wdrażania długoterminowych 

programów optymalizacji i racjona-
lizacji kosztów. 

Aby dostosować model bizneso-
wy do zmieniającej się sytuacji rynko-
wej, Spółka prowadzi działania mają-
ce na celu podnoszenie wydajności 
operacyjnej poprzez dokonanie dal-
szych zmian organizacyjnych, pole-
gających na optymalizacji zarządza-
nia zaangażowanymi zasobami oraz 
usprawnienie podstawowych i wspo-

magających procesów przedsiębior-
stwa. Pełniejsze wykorzystanie po-
siadanej infrastruktury produkcyjnej 
oraz optymalna alokacja kluczowych 
kompetencji pozwoli zwiększyć efek-
tywność prowadzonej działalności, 
znajdując odzwierciedlenie w ob-
niżeniu udziału kosztów stałych w 
kosztach ogólnych. W tym celu w 
2012 r. Spółka utworzyła w struk-
turach KHW S.A. - Centrum Usług 

Rys. 3. Sortyment dostaw węgla kamiennego

czynników negatywnie wpływa na warunki funkcjonowania Spółki, jako producenta paliwa 
silnie oddziałującego na środowisko naturalne. Zgodnie z tym kierunkiem polityka 
energetyczna Polski zakłada zmianę struktury źródeł energii, czego konsekwencją jest istotne 
zmniejszenie udziału energii produkowanej z węgla na korzyść odnawialnych źródeł energii.
Pomimo, że KHW S.A. jest przedsiębiorstwem, które przeszło szereg przekształceń 
organizacyjnych, wytwarzającym produkt, na którym opiera się polska energetyka, jego 
sytuacja zależy od wielu czynników rynkowych, a w szczególności od ogólnej koniunktury na 
europejskich, jak i światowych rynkach. Spółka zmuszona jest reagować na gwałtowne 
zmiany podażowo-popytowe, odbiegające od corocznych, sezonowych wahań, a osiągane 
ceny węgla są pochodną kosztów wydobycia oraz popytu na te surowce. Presja ze strony 
importu istotnie ogranicza możliwość kompensowania rosnących kosztów produkcji w cenach 
sprzedaży węgla, pomimo oferowania węgla o dobrych parametrach jakościowych.
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Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że konkurencyjność KHW S.A. nie zależy 
wyłącznie od samej Spółki, ale w dużym stopniu od całokształtu postulowanych przez UE 
kwestii związanych z regulacjami rynku energetycznego oraz emisji gazów cieplarnianych. 
Aktualna struktura energetyki zawodowej, opartej prawie wyłącznie na technologiach 
spalania węgla, bezpieczeństwo energetyczne kraju, jak i UE wymaga utrzymania 
odpowiedniego poziomu wydobycia tego surowca. W związku z powyższym należy 
stwierdzić, że KHW S.A. jako drugi największy producent węgla energetycznego w Polsce 
jest podmiotem trwale włączonym w system bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
Funkcjonowanie Spółki na coraz silniej konkurencyjnym rynku wymaga coraz bardziej 
efektywnego gospodarowania kosztami. Od wielu lat największy udział w produkcji węgla 
mają koszty stałe (ok. 70-80%), w tym koszty osobowe, które w kształtują się na poziomie ok. 
45%. Optymalizacja kosztów wymaga wdrażania długoterminowych programów
optymalizacji i racjonalizacji kosztów. 

42,94
3,65 1,71

1,16

9,09
1,31 0,73

0,01

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Miały Grube Średnie i drobne Pozostałe sortymenty

KHW wielkość
wydobycia
węgla
kamiennego
energetycznego
w 2012 r. [mln
ton]

Inni  producenci
wielkość
wydobytego
węgla
kamiennego
energetycznego
w 2012 r.  [mln
ton]

Rys. 4. Notowania cen i linie trendu indeksu ARA oraz RB w okresie 

od 10. 2012 do 08. 2013

Spróbuję w kilku poniższych sformułowaniach trochę o tych działaniach w zakresie poprawy 
energochłonności i redukcji kosztów pozyskania energii opowiedzieć. Szczególnie trudnym 
okresem jest 2012 i 2013 r., bowiem mocno skomplikowała się sytuacja węgla kamiennego na 
świecie i w Polsce. Duża nadpodaż węgla w USA po przejściu ich energetyki na tańszy gaz z 
łupków, mniejszy popyt na ten surowiec energetyczny w krajach dalekiego wschodu ze 
względu na spowolnienie gospodarcze, nowa religia UE w zakresie ochrony środowiska tzn. 
totalnej dekarbonizacji gospodarki, no i w konsekwencji mamy bardzo silny spadek cen węgla 
kamiennego na rynkach (rys. 4).
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Rys. 4. Notowania cen i linie trendu indeksu ARA oraz RB w okresie od X.2012 do VIII.2013 

Trwająca dekoniunktura w zakresie sprzedaży węgla pogłębiona zostaje silnym parciem UE 
na utrzymanie konkurencyjności gospodarczej poprzez utrzymywanie wszelkimi sposobami 
niskich cen energii elektrycznej, co przy energetyce opartej o węgiel w Polsce wywołuje 
dodatkową presję na obniżenie cen węgla w zawartych kontraktach. Branża górnicza by 
przetrwać ten trudny okres dekoniunktury, musi utrzymać w ryzach koszty produkcji w 
każdym aspekcie prowadzonej działalności, przy jednoczesnym niezachwianiu poziomu 
inwestycji w przygotowanie frontów wydobywczych pod dalsze funkcjonowanie naszych 
kopalń. Niniejszy artykuł  ma na celu pokazanie na jakim poziomie koszt rodzajowy energia 
(energia elektryczna, ciepło, sprężone powietrze i woda) wpływa na koszt produkcji naszego 
produktu oraz uzmysłowienie wszystkim, że postępujący wzrost cen mediów energetycznych 
w tak trudnej sytuacji powinien być silnym bodźcem do poprawy efektywności energetycznej 
na każdym stanowisku pracy. Każdy z nas odczuwa w budżecie rodzinnym postępujący 
wzrost udziału kosztu za media energetyczne. Tak ceny nośników pną się nieustannie w górę,
w tym i pozyskania energii elektrycznej pomimo, że wokół słyszymy o spadku cen 
jednostkowych energii elektrycznej. Wzrastają bowiem ponad inflację koszty przesyłu energii 
elektrycznej i poziom obciążeń podatkowych, parapodatkowych wynikających ze wsparcia 
energetyki odnawialnej i kogeneracji. Takie samo zjawisko dotyka również KHW S.A. i tylko 
poprawa efektywności energetycznej (redukcji zużycia) może skutecznie obniżyć nasze 
koszty tak w firmie, jak i w domu. Myślę, że bardzo dobrze zobrazują skalę obciążeń energii 
elektrycznej dodatkowymi opłatami poniższe diagramy (rys. 7 i rys. 8), bowiem w naszych 
domach energia stanowi zaledwie 39,5% ponoszonych kosztów, a w KHW S.A. energia z 
węgla stanowi 61,5% kosztu ogółem za to medium. Przyjrzyjmy się także, które z mediów 
energetycznych ma decydujący wpływ na globalny koszt rodzajowy energia ponoszony przez 
KHW S.A. i jaki jest udział kosztu rodzajowego energia w wartości produkcji węgla w naszej 
firmie (rys. 5 i rys. 6). Koszt rodzajowy energia na dziś stanowi 6,61% w wartości produkcji,
przy czym energia elektryczna stanowi około 81% kosztu rodzajowego energia. 
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Wspólnych, umożliwiając połączenie 
(działających wcześniej niezależnie 
od siebie, we wszystkich zakładach) 
funkcji wsparcia w jedno centrum, 
realizujące usługi na rzecz wszyst-
kich pozostałych jednostek organi-
zacyjnych. Podstawową korzyścią 
wynikającą z wdrożenia organizacji 
opartej na zasadach Centrum Usług 
Wspólnych jest znaczące ogranicze-
nie kosztów działań dzięki wykorzy-
staniu efektów skali, zmniejszenie 
jednostkowych kosztów transak-
cyjnych, optymalizacja zatrudnienia  
i akumulacji siły nabywczej.

Biorąc pod uwagę wielkość za-
trudnienia oraz rozległość terytorial-
ną prowadzonej działalności, Kato-
wicki Holding Węglowy S.A. jest 
jednym z największych pracodaw-
ców górniczym w Polsce oraz UE. 
Aktualnie w KHW S.A. zatrudnionych 
jest około 17,5 tys. pracowników. Ja-
ko Spółka generująca zatrudnienie w 
licznych firmach współpracujących, 
wywiera istotny wpływ na kształto-
wanie bytu mieszkańców nie tylko re-
gionu Górnego Śląska. Spółka reali-
zując założenia Strategii uczestniczy 

m.in. w takich przedsięwzięciach jak:
 � W sferze działalności produkcyjnej 

- rozpoczęcie prac projektowych 
związanych z budową nowego 
szybu do głębokości 1250 m i bu-
dowa nowej struktury wyrobisk na 
tym poziomie, w celu lepszego wy-
korzystania złoża, zasobów ludz-
kich, infrastruktury technicznej oraz 
ograniczenia prowadzenia eksplo-
atacji podpoziomowej;- poprawa 
bezpieczeństwa eksploatacji w 

Rys. 5. Udział kosztu energii elektrycznej KHW S.A. w wartości produkcji za 2012 r.
 

Rys. 6. Udział kosztu energii elektrycznej KHW S.A. w koszcie rodzajowym energia w 2013 r.

Rys. 7. Diagram składników kosztowych energii elektrycznej KHW S.A. za 2012 r.
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Rys. 5. Udział kosztu energii elektrycznej KHW S.A. w wartości produkcji za 2012 r.
 

Rys. 6. Udział kosztu energii elektrycznej KHW S.A. w koszcie rodzajowym energia w 2013 r.

Rys. 7. Diagram składników kosztowych energii elektrycznej KHW S.A. za 2012 r.
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Rys. 8. Diagram składników kosztowych energii elektrycznej - odbiorca indywidualny za 2013 r.

Rys. 8. Diagram składników kosztowych energii elektrycznej odbiorca indywidualny za 2013 r.

Ustawodawstwo w zakresie efektywności energetycznej UE poprzez Dyrektywę i uchwaloną w Polsce 
ustawę o efektywności energetycznej zachęca do redukcji energochłonności na wszystkich szczeblach 
konsumpcji, dając jednocześnie możliwość pozyskania finansowych środków wsparcia tych procesów 
w postaci tzw. białych certyfikatów efektywności energetycznej oraz dotacji i preferencyjnych 
kredytów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. KHW S.A.
prowadzi szereg działań w zakresie redukcji energochłonności produkcji, o czym w kilku zdaniach 
postaram się poniżej poinformować, ale generalnie powinniśmy mieć świadomość, że rezultaty z tych 
wszystkich podjętych dziś i w przyszłości działań zależą od każdego pracownika naszej firmy. 
Systematyczny i jednoznacznie ukierunkowany proces zarządzania mediami energetycznymi 
w KHW S.A. rozpoczął się w 1996 r., tj. 3 lata po utworzeniu Holdingu. W ciągu pierwszych 
trzech lat funkcjonowania spółki prowadzono bowiem wiele zadań przygotowawczych do 
scentralizowania zarządzania mediami z poziomu kopalń do szczebla Zarządu KHW S.A. W 
tym czasie między innymi przystosowywano metodologię i systemy rozliczeń, 
zabudowywano podstawowe układy pomiarowo-rozliczeniowe, wydzielono kotłownie ze 
struktur kopalń i utworzono spółkę zależną Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. Następne 4 lata 
po szeregu wewnętrznych audytach związane z były z usuwaniem tzw. rezerw prostych 
(minimalizacja opłat stałych i eliminacja zbędnych urządzeń), a oszczędności i podniesienie 
efektywności energetycznej mogły być dokonywane w zasadzie bezinwestycyjnie, bądź z 
finansowaniem o bardzo krótkim okresie zwrotu z włożonego kapitału. W 2002 r. po 
zewnętrznym audycie wykonanym przez firmę EM&CA S.A. z Warszawy KHW S.A. jako 14 
firma w Polsce wszedł na Konkurencyjny Rynek Energii Elektrycznej (KREE) wg zasady 
dostępu stron trzecich do sieci (tzw. TPA) i rozpoczął zakupy w sposób pozataryfowy 
wymagający bardzo dokładnego planowania, inwestycji modernizacyjnej układów 
pomiarowo-rozliczeniowych 27 głównych przyłączy elektroenergetycznych i układów 
transmisji danych pomiarowych, powołania Centralnej Dyspozytorni Energetycznej w postaci 
6-cio osobowego Zespołu Zarządzania Energią przy KWK Wujek Ruch Wujek. 
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Rys. 9. Korzyści ekonomiczne z udziału w KREE wg TPA

Zarząd KHW S.A. podjął również działania by z dniem 1 stycznia 2004 r. uruchomić  
„Program reorganizacji zarządzania mediami energetycznymi kopalń KHW S.A.” celem 
którego, jest ciągła racjonalizacja ilościowo-kosztowa mediów energetycznych zużywanych 
w działalności produkcyjnej KHW S.A. Program jest realizowany do dnia dzisiejszego.
Systematyczne działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej powodowały, że 

Rys. 9. Korzyści ekonomiczne z udziału w KREE wg TPA
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aspekcie zagrożeń naturalnych.
 � Jako Partner Przemysłowy - w re-

alizacji zadania pt. „Opracowanie 
technologii zgazowania węgla dla 
wysokoefektywnej produkcji paliw 
i energii elektrycznej - Instalacja 
podziemnego zgazowania węgla 
powstanie w KWK „Wieczorek”. 

 � Budowa elektrowni węglowej o 
mocy 60 MW, zasilanej paliwem 

wolumen zużywanych mediów przez poszczególne lata obniżał się, co obrazują wykresy na 
rys. 10-13.

 

1996r. 1997r. 1998r. 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
Energia elektryczna 837 244 841 691 808 888 769 307 704 322 696 299 684 394 692 373 669 354 623 945 622 340 614 456 597 212 614 346 621 804 610 506 604 728 602 349
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Rys.10. Zużycie energii elektrycznej w latach 1996-2013  
(dane za 2013 r. symulowane na podstawie wyników 6-ciu miesięcy)

 

1996r. 1997r. 1998r. 1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r.
Energia cieplna 2 306 995 2 019 951 1 756 235 1 424 494 1 095 842 1 184 637 1 071 781 1 034 127 843 806 758 567 751 217 794 125 607 667 644 699 759 401 664 395 708 035 621 030

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

[ GJ ] 

Zużycie energii cieplnej KHW                                        
[ GJ ]

Rys. 11. Zużycie energii cieplnej w latach 1996-2013  
(dane za 2013 r. symulowane na podstawie wyników 6-ciu miesięcy)

Na obecnym etapie dalszą redukcję zużycia mediów energetycznych w KHW S.A. będzie 
można osiągnąć przy sporych inwestycjach w nowoczesne technologie i urządzenia. 
Wymagane będą więc szczegółowe audyty energetyczne dla zdiagnozowanych miejsc 
wystąpienia potencjalnych oszczędności i pełne analizy ekonomiczne zasadności wdrożenia 
poszczególnych przedsięwzięć z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Zużycie 
ciepła, wody pitnej i sprężonego powietrza w zasadzie nie zależy od poziomu wydobycia.
Ilość zużywanego sprężonego powietrza zależy bardzo mocno od ilości, skali i czasu trwania 
akcji zwalczania zagrożeń naturalnych w wyrobiskach na kopalniach. Zużycie energii 
elektrycznej w KHW S.A. jest zależne od poziomu wydobycia w zakresie od 25 do 40% 
(poziom istotnie zależy od wyposażenia technicznego zakładu górniczego). Nie bez znaczenia 
na jednostkowe zużycie pozostaje wielkość wydobycia węgla, która przekłada się na 
jednostkowe koszty energii. Wraz z udostępnianiem głębiej położonych nowych frontów 
wydobywczych niestety rośnie z roku na rok energochłonność zakładów górniczych, 
szczególnie poprzez znaczne wydłużenie dróg odstawy urobku (wzrasta ilość przenośników i 
moce silników elektrycznych), wprowadzenie szeregu nowych urządzeń transportowych 
załogi i materiałów oraz konieczność zwalczania zagrożeń. Od 2007 r. wzrasta również udział 
klimatyzacji grupowej, co pociąga za sobą zwiększone zużycie energii elektrycznej oraz 
wody pitnej (pojedyncza jednostka zużywa do 20 m3/h). Mimo tego zużycie wody udało się 
utrzymać na niższym poziomie dzięki licznym modernizacjom instalacji wodnych poprzez ich 
uszczelnienie, wymianę rur na tworzywo sztuczne oraz regulację ciśnienia. 
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węglowym o niskiej jakości (wy-
korzystanie paliw odpadowych - 
trudno zbywalnych, powstających 
w trakcie procesu wzbogacania  
i przeróbki mechanicznej węgla).

 � Zwiększanie ujęcia i gospodarcze-
go wykorzystania metanu w wyni-
ku:

 – odmetanowania górotworu, reali-
zowanego za pomocą otworów 

lub też chodników drenażo-
wych poprzez sieć dołowych ru-
rociągów odmetanowania  
i powierzchniowe stacje odme-
tanowania,
 – podjętej współpracy z Akade-
mią Górniczo-Hutniczą z Kra-
kowa w zakresie intensyfikacji 
pozyskania metanu ze zrobów 
górniczych za pomocą otworów 

Rys.10. Zużycie energii elektrycznej w latach 1996-2013  (dane za 2013 r. symulowane na podstawie wyników 6-ciu miesięcy)
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wykonanych z powierzchni dla 
celów ekologicznej produkcji 
ciepła i energii elektrycznej,
 – podjętych działań z Państwo-
wym Instytutem Geologicznym 
w aspekcie realizacji projek-
tu, nadzorowanego przez Mi-
nisterstwo Środowiska pt.: 
„Przedeksploatacyjne odme-
tanowanie pokładów węgla 
otworami powierzchniowymi 
wraz z odwierceniem otworu 
badawczego”.

Transformacje branży nie były 
łatwe, ale zawsze dzięki wytrwa-
łości, innowacyjności spółka par-
ła ku utrzymaniu konkurencyjności 
poprzez poprawę efektywności w 
każdej sferze działalności gospo-
darczej. Od kilkunastu lat mam za-
szczyt uczestniczyć w tych działa-
niach poprzez zarządzanie energią 
(mediami energetycznymi).

Spróbuję w kilku poniższych 
sformułowaniach trochę o tych 
działaniach w zakresie poprawy 
energochłonności i redukcji kosz-
tów pozyskania energii opowie-
dzieć. Szczególnie trudnym okre-
sem jest 2012 i 2013 r., bowiem 
mocno skomplikowała się sytuacja 
węgla kamiennego na świecie i w 
Polsce. Duża nadpodaż węgla w 
USA po przejściu ich energetyki na 
tańszy gaz z łupków, mniejszy po-
pyt na ten surowiec energetyczny 
w krajach dalekiego wschodu ze 
względu na spowolnienie gospo-
darcze, nowa religia UE w zakresie 
ochrony środowiska tzn. totalnej 
dekarbonizacji gospodarki, no i w 
konsekwencji mamy bardzo silny 
spadek cen węgla kamiennego na 
rynkach (rys. 4).  

Trwająca dekoniunktura w za-
kresie sprzedaży węgla pogłębiona 
zostaje silnym parciem UE na utrzy-
manie konkurencyjności gospodar-
czej poprzez utrzymywanie wszel-
kimi sposobami niskich cen energii 
elektrycznej, co przy energetyce 
opartej o węgiel w Polsce wywołuje 

dodatkową presję na obniżenie cen 
węgla w zawartych kontraktach. 
Branża górnicza by przetrwać ten 
trudny okres dekoniunktury, musi 
utrzymać w ryzach koszty produk-
cji w każdym aspekcie prowadzonej 
działalności, przy jednoczesnym 
niezachwianiu poziomu inwestycji 
w przygotowanie frontów wydo-
bywczych pod dalsze funkcjonowa-
nie naszych kopalń. Niniejszy arty-
kuł ma na celu pokazanie na jakim 
poziomie koszt rodzajowy energia 
(energia elektryczna, ciepło, sprę-
żone powietrze i woda) wpływa na 
koszt produkcji naszego produk-
tu oraz uzmysłowienie wszystkim, 
że postępujący wzrost cen me-
diów energetycznych w tak trud-
nej sytuacji powinien być silnym 
bodźcem do poprawy efektywności 
energetycznej na każdym stanowi-
sku pracy. Każdy z nas odczuwa 
w budżecie rodzinnym postępu-
jący wzrost udziału kosztu za me-
dia energetyczne. Tak ceny nośni-
ków pną się nieustannie w górę, w 
tym i pozyskania energii elektrycz-
nej pomimo, że wokół słyszymy  
o spadku cen jednostkowych ener-
gii elektrycznej. Wzrastają bowiem 
ponad inf lację koszty przesyłu 
energii elektrycznej i poziom ob-
ciążeń podatkowych, parapodat-
kowych wynikających ze wsparcia 
energetyki odnawialnej i kogene-
racji. Takie samo zjawisko dotyka 
również KHW S.A. i tylko poprawa 
efektywności energetycznej (reduk-
cji zużycia) może skutecznie obni-
żyć nasze koszty tak w firmie, jak  
i w domu. Myślę, że bardzo dobrze 
zobrazują skalę obciążeń energii 
elektrycznej dodatkowymi opłatami 
poniższe diagramy (rys. 7 i rys. 8), 
bowiem w naszych domach energia 
stanowi zaledwie 39,5% ponoszo-
nych kosztów, a w KHW S.A. ener-
gia z węgla stanowi 61,5% kosztu 
ogółem za to medium. Przyjrzyjmy 
się także, które z mediów energe-
tycznych ma decydujący wpływ na 
globalny koszt rodzajowy energia 

ponoszony przez KHW S.A. i ja-
ki jest udział kosztu rodzajowego 
energia w wartości produkcji wę-
gla w naszej firmie (rys. 5 i rys. 6). 
Koszt rodzajowy energia na dziś 
stanowi 6,61% w wartości produk-
cji, przy czym energia elektryczna 
stanowi około 81% kosztu rodza-
jowego energia. 

Ustawodawstwo w zakresie 
efektywności energetycznej UE 
poprzez Dyrektywę i uchwaloną 
w Polsce ustawę o efektywności 
energetycznej zachęca do reduk-
cji energochłonności na wszyst-
kich szczeblach konsumpcji, dając 
jednocześnie możliwość pozyska-
nia finansowych środków wspar-
cia tych procesów w postaci tzw. 
białych certyfikatów efektywności 
energetycznej oraz dotacji i prefe-
rencyjnych kredytów ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
KHW S.A. prowadzi szereg dzia-
łań w zakresie redukcji energo-
chłonności produkcji, o czym w 
kilku zdaniach postaram się poni-
żej poinformować, ale generalnie 
powinniśmy mieć świadomość, że 
rezultaty z tych wszystkich podję-
tych dziś i w przyszłości działań 
zależą od każdego pracownika na-
szej firmy. Systematyczny i jedno-
znacznie ukierunkowany proces 
zarządzania mediami energetycz-
nymi w KHW S.A. rozpoczął się 
w 1996 r., tj. 3 lata po utworze-
niu Holdingu. W ciągu pierwszych 
trzech lat funkcjonowania spółki 
prowadzono bowiem wiele zadań 
przygotowawczych do scentralizo-
wania zarządzania mediami z po-
ziomu kopalń do szczebla Zarzą-
du KHW S.A. W tym czasie między 
innymi przystosowywano metodo-
logię i systemy rozliczeń, zabu-
dowywano podstawowe układy 
pomiarowo-rozliczeniowe, wydzie-
lono kotłownie ze struktur kopalń  
i utworzono spółkę zależną Zakłady 
Energetyki Cieplnej S.A. Następne 
4 lata po szeregu wewnętrznych au-
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Rys. 12. Zużycie sprężonego powietrza w latach 1996-2013  
(dane za 2013 r. symulowane na podstawie wyników 6-ciu miesięcy)

W KWK „Murcki - Staszic” Ruch „Staszic” uruchomienie klimatyzacji wymusiło również 
stosowanie wody pitnej zamiast dołowej w instalacji przeciwpożarowej. Wraz ze wzrostem 
zagrożenia metanowego zwiększa się także zużycie sprężonego powietrza, które coraz 
częściej jest wykorzystywane do inżektorowego przewietrzania wyrobisk. Z powyższego 
wynika, że tym bardziej więc walka ze zwiększającą się energochłonnością ma sens 
ekonomiczny i techniczny. Zużycie energii cieplnej jest pochodną warunków 
atmosferycznych, stanu instalacji odbiorczej oraz izolacji termicznej rurociągów i budynków. 
Jego zmniejszenie nastąpiło dzięki zabudowie w bardzo wielu miejscach automatyki węzłów 
cieplnych, modernizacji sieci oraz termomodernizacji obiektów.
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Rys. 13. Zużycie wody pitnej w latach 1996-2013  
(dane za 2013 r. symulowane na podstawie wyników 6-ciu miesięcy)

Wejście w życie ustawy o efektywności energetycznej i pojawienie się możliwości 
pozyskania wsparcia w zakresie działań redukcji energochłonności poprzez białe certyfikaty 
spowodowało, że od 2012 r. rozpoczęto w KHW S.A. nowy etap w zakresie zarządzania 
mediami, w którym oprócz audytów wewnętrznych wprowadzono, ukierunkowane audyty 
zewnętrzne, współpracę z zewnętrznymi firmami w zakresie efektywności energetycznej oraz 
działania zmierzające do pozyskania zewnętrznych środków na finansowanie inwestycji 
proefektywnościowych. I tak na przykład zakończono dwa etapy inwestycji polegającej na  
modernizacji wentylatorów głównych KWK „Wujek” Ruch Wujek. Inwestycja dała efekt w 
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dytów związane były z usuwaniem 
tzw. rezerw prostych (minimaliza-
cja opłat stałych i eliminacja zbęd-
nych urządzeń), a oszczędności  

i podniesienie efektywności ener-
getycznej mogły być dokonywane 
w zasadzie bezinwestycyjnie, bądź 
z finansowaniem o bardzo krótkim 

okresie zwrotu z włożonego kapi-
tału. W 2002 r. po zewnętrznym 
audycie wykonanym przez firmę 
EM&CA S.A. z Warszawy KHW S.A. 

Rys. 12. Zużycie sprężonego powietrza w latach 1996-2013 (dane za 2013 r. symulowane na podstawie wyników 6-ciu miesięcy)
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jako 14 firma w Polsce wszedł na 
Konkurencyjny Rynek Energii Elek-
trycznej (KREE) wg zasady dostępu 
stron trzecich do sieci (tzw. TPA)  
i rozpoczął zakupy w sposób po-
zataryfowy wymagający bardzo 
dokładnego planowania, inwesty-
cji modernizacyjnej układów pomia-
rowo-rozliczeniowych 27 głównych 
przyłączy elektroenergetycznych  
i układów transmisji danych pomia-
rowych, powołania Centralnej Dys-
pozytorni Energetycznej w postaci 
6-cio osobowego Zespołu Zarzą-
dzania Energią przy KWK Wujek 
Ruch Wujek. 

Zarząd KHW S.A. podjął rów-
nież działania by z dniem 1 stycz-
nia 2004 r. uruchomić „Program 
reorganizacji zarządzania media-
mi energetycznymi kopalń KHW 
S.A.” celem którego, jest ciągła 
racjonalizacja ilościowo-kosztowa 
mediów energetycznych zużywa-
nych w działalności produkcyjnej 
KHW S.A. Program jest realizowany 
do dnia dzisiejszego. Systematycz-
ne działania w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej powo-
dowały, że wolumen zużywanych 
mediów przez poszczególne lata 
obniżał się, co obrazują wykresy 
na rys. 10-13.

Na obecnym etapie dalszą re-
dukcję zużycia mediów energetycz-
nych w KHW S.A. będzie można 
osiągnąć przy sporych inwesty-
cjach w nowoczesne technologie  
i urządzenia. Wymagane będą więc 
szczegółowe audyty energetyczne 
dla zdiagnozowanych miejsc wystą-
pienia potencjalnych oszczędności 
i pełne analizy ekonomiczne zasad-
ności wdrożenia poszczególnych 
przedsięwzięć z zakresu poprawy 
efektywności energetycznej. Zuży-
cie ciepła, wody pitnej i sprężone-
go powietrza w zasadzie nie zależy 
od poziomu wydobycia. Ilość zuży-
wanego sprężonego powietrza za-
leży bardzo mocno od ilości, skali  
i czasu trwania akcji zwalczania za-
grożeń naturalnych w wyrobiskach 

na kopalniach. Zużycie energii elek-
trycznej w KHW S.A. jest zależne 
od poziomu wydobycia w zakresie 
od 25 do 40% (poziom istotnie za-
leży od wyposażenia technicznego 
zakładu górniczego). Nie bez zna-
czenia na jednostkowe zużycie po-
zostaje wielkość wydobycia węgla, 
która przekłada się na jednostkowe 
koszty energii. Wraz z udostępnia-
niem głębiej położonych nowych 
frontów wydobywczych niestety 
rośnie z roku na rok energochłon-
ność zakładów górniczych, szcze-
gólnie poprzez znaczne wydłużenie 
dróg odstawy urobku (wzrasta ilość 
przenośników i moce silników elek-
trycznych), wprowadzenie szeregu 
nowych urządzeń transportowych 
załogi i materiałów oraz konieczność 
zwalczania zagrożeń. Od 2007 r. 
wzrasta również udział klimatyza-
cji grupowej, co pociąga za sobą 
zwiększone zużycie energii elek-
trycznej oraz wody pitnej (pojedyn-
cza jednostka zużywa do 20 m3/h). 
Mimo tego zużycie wody udało się 
utrzymać na niższym poziomie dzię-
ki licznym modernizacjom instalacji 
wodnych poprzez ich uszczelnienie, 
wymianę rur na tworzywo sztuczne 
oraz regulację ciśnienia. 

W KWK „Murcki-Staszic” Ruch 
„Staszic” uruchomienie klimatyza-
cji wymusiło również stosowanie 
wody pitnej zamiast dołowej w in-
stalacji przeciwpożarowej. Wraz 
ze wzrostem zagrożenia metano-
wego zwiększa się także zużycie 
sprężonego powietrza, które coraz 
częściej jest wykorzystywane do 
inżektorowego przewietrzania wy-
robisk. Z powyższego wynika, że 
tym bardziej więc walka ze zwięk-
szającą się energochłonnością ma 
sens ekonomiczny i techniczny. Zu-
życie energii cieplnej jest pochodną 
warunków atmosferycznych, stanu 
instalacji odbiorczej oraz izolacji ter-
micznej rurociągów i budynków. Je-
go zmniejszenie nastąpiło dzięki za-
budowie w bardzo wielu miejscach 
automatyki węzłów cieplnych, mo-

dernizacji sieci oraz termomoderni-
zacji obiektów.

Wejście w życie ustawy o efek-
tywności energetycznej i pojawienie 
się możliwości pozyskania wsparcia 
w zakresie działań redukcji ener-
gochłonności poprzez białe certy-
fikaty spowodowało, że od 2012 r. 
rozpoczęto w KHW S.A. nowy etap 
w zakresie zarządzania mediami, w 
którym oprócz audytów wewnętrz-
nych wprowadzono, ukierunkowa-
ne audyty zewnętrzne, współpracę 
z zewnętrznymi firmami w zakresie 
efektywności energetycznej oraz 
działania zmierzające do pozyskania 
zewnętrznych środków na finanso-
wanie inwestycji proefektywnościo-
wych. I tak na przykład  zakończono 
dwa etapy inwestycji polegającej na  
modernizacji wentylatorów głów-
nych KWK „Wujek” Ruch „Wujek”. 
Inwestycja dała efekt w postaci ob-
niżenia zużycie energii elektrycznej 
o 2,7 tys. MWh/r. W styczniu 2013 
r. przedsięwzięcie to po wykona-
nym przez firmę zewnętrzną audycie 
energetycznym zostało zgłoszone 
do pierwszego przetargu na wybór 
przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności ogłoszonego przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energe-
tyki (tzw. białe certyfikaty). Na dzień 
sporządzenia niniejszego artyku-
łu przetarg nie został jeszcze roz-
strzygnięty.

 � Wnioski

Stabilna sytuacja gospodarcza 
branży węgla kamiennego zależy 
bardzo mocno od utrzymania moż-
liwości oferowania rodzimego wę-
gla w konkurencyjnej cenie w odnie-
sieniu do węgla z importu, a więc 
między innymi znaczącej redukcji 
kosztów produkcji. Jedną z dróg 
ograniczenia kosztów jest oczywi-
ście poprawa efektywności, w tym 
energetycznej, a proces ten jak udo-
wadniałem w niniejszym artykule 
zależy również od każdego z nas 
pracowników KHW S.A. o
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Łukasz Trupiszewski, ekspert w Contact Center sp. z o.o.

Od 1 lipca 2007 r. każdy odbior-
ca energii elektrycznej ma możliwość 
jej zakupu od dowolnego sprzedaw-
cy. Energia elektryczna stała się więc 
przedmiotem nieograniczonego han-
dlu przy określonych warunkach dys-
trybucji. 16 sierpnia br. został podpi-
sany przez Prezydenta również tzw. 
„mały trójpak”. Nowelizacja znaczą-
co zmienia relację pomiędzy przed-
siębiorcą energetycznym a odbiorcą 
końcowym.

Tej długo oczekiwanej zmiany na 
rynku energii elektrycznej domaga-
li się zarówno klienci, Prezes Urzę-
du Regulacji Energetyki, jak i sami 
sprzedawcy. Zapewne przyśpieszy 
ona postępującą liberalizację rynku 
energii elektrycznej w Polsce. Obec-
nie klient ma prawo do wyboru sprze-
dawcy oraz do jego bezpłatnej zmiany 
na terenie swojego OSD*. Sprzedaw-
cy nie mogą przy tym stosować nie-
uczciwych praktyk rynkowych stwa-
rzając np. uciążliwe dla konsumenta 
bariery przejścia.

Biorąc pod uwagę trendy rynko-
we, firmy energetyczne dostrzegły 
potrzebę inwestycji w doskonalsze 
systemy klasy CRM. Potrzeby te do-
tyczą przede wszystkim wydajnych 
systemów, pozwalających na efek-
tywną i sprawną obsługę kontaktów 
z milionami klientów. Kluczowa sta-
je się skuteczna obsługa procesów 

Rynek energii 
– czas nowych możliwości

windykacyjnych oraz integracja CRM 
z systemami rozliczeniowymi i obsłu-
gującymi klientów poprzez, cieszące 
się coraz większą popularnością, in-
ternetowe biura obsługi. Klienci co-
raz częściej oczekują od dostawców 
energii wysokiej jakości obsługi, któ-
ra oprócz cen usług stanowi istotny 
powód do pozostania lojalnym wobec 
danego sprzedawcy. 

Contact Center sp. z o.o. zdobyła 
w ostatnich latach duże doświadcze-
nie w obszarze obsługi rynku energe-
tycznego. Obecnie realizuje projekty 
związane zarówno z obsługą klien-
tów firm energetycznych, wsparciem 
sprzedaży, jak i realizacją procesu 
zmiany sprzedawcy (TPA) czy też pro-
cesów windykacyjnych. Współpraca 
z Contact Center we wspomnianych 
obszarach pozwala przedsiębior-
stwom energetycznym na znaczne 
obniżenie kosztów obsługi klientów, 
zwłaszcza np. w sytuacjach dużej 
fluktuacji liczby kontaktów klientów 
z  biurem obsługi związanej chociażby 
z wpływem warunków pogodowych 
na funkcjonowanie sieci dystrybucyj-
nej prądu. Dzięki sprawnej i efektyw-
nej komunikacji z klientami (poprzez  
telefon, e-mail lub sms) w procesach 
obsługowych, windykacyjnych, rozli-
czeniowych a nawet w sytuacji awarii 
lub planowych prac na sieci, przed-
siębiorstwa energetyczne zdobywają 

przewagę rynkową w obszarze reali-
zacji potrzeb obsługowych klientów.  

Chcąc pogłębiać wiedzę o ryn-
ku energetycznym oraz doskonalić 
kompetencje w tym obszarze, Contact 
Center sp. z o.o zdecydowała się na 
przeprowadzenie badania wśród klien-
tów indywidualnych. Potwierdzają one 
dość niewielką znajomość rynku ener-
gii elektrycznej oraz zasad jego funk-
cjonowania wśród klientów. Dwóch na 
trzech respondentów jest zadowolo-
nych ze współpracy z obecnym do-
stawcą prądu. Niski odsetek badanych 
ma wiedzę na temat procedury zmiany 
sprzedawcy energii, ale jednocześnie 
połowa klientów deklaruje chęć zmia-
ny sprzedawcy jeśli oferowana przez 
niego cena będzie atrakcyjna.

Jak widać rynek energii ma duży 
potencjał rozwojowy, a firmy energe-
tyczne czeka duże wyzwanie zwią-
zane z edukacją swoich  klientów. 
Perspektywy rozwoju z pewnością 
wpłyną na wzrost konkurencji pomię-
dzy sprzedawcami energii, walczący-
mi o utrzymanie obecnych i pozyska-
nie nowych klientów na uwolnionym 
rynku. Elementem gry konkurencyjnej  
z pewnością poza ceną będzie rów-
nież jakość obsługi klienta o co sprze-
dawcy energii powinni zatroszczyć się 
już dzisiaj. o

*OSD - Operator Systemu Dys-
trybucyjnego
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 � Energia z biomasy

Na początku przyjrzyjmy się struktu-
rze udziału poszczególnych technologii 

w produkcji energii z OZE, na przełomie 
ostatnich kilku lat (rys. 1).

Wyraźnie można zauważyć, że bio-
masa od początku rozwoju OZE w Pol-

sce odpowiadała za znaczną część 
wytwarzanej w naszym kraju zielonej 
energii. Jednak wraz z napływem no-
wych technologii, zaczęła ustępować 
im miejsca. Pomiędzy 2006 r. a 2013 r. 
produkcja energii elektrycznej z bio-
masy wzrosła 5-krotnie (z 1,8 TWh do 
9,5 TWh), podczas gdy wolumen ener-
gii elektrycznej wytworzonej w turbi-
nach wiatrowych zwiększył się ponad 
18-krotnie (z 0,3 TWh w 2006 r. do 4,7 
TWh w 2012 r.).

Mimo to, 2012 r. był rekordowym 
okresem dla energetyki spalającej bio-
masę. W tym okresie zużycie biomasy 
w energetyce zawodowej wyniosło 7,1 
mln ton, z czego ok. 5,2 mln ton wy-
korzystano w technologii współspala-
nia. Jednak na tej hossie nie skorzystali 
krajowi wytwórcy biomasy energetycz-

Marta Michalik, specjalistka ds. energetycznych, Agencja Rynku Energii S.A.

Przyjęcie przez Sejm pod koniec lipca poselskiej nowelizacji ustawy Prawo 
energetyczne, czyli tzw. małego trójpaku energetycznego, oddaliło na moment 

widmo unijnych kar, grożących Polsce za niewdrożenie m.in. europejskiej dyrektywy 
dotyczącej odnawialnych źródeł energii, nie wprowadzając istotnych zmian na 
rynku OZE. Jednak pomimo trudności legislacyjnych cały czas rejestruje się 
przyrost nowych mocy zainstalowanych w OZE - głównie w energetykę wiatrową 
na lądzie. Ten permanentny rozwój farm wiatrowych w Polsce każe postawić sobie 
pytanie: czy w przyszłości polska biomasa znajdzie rynek zbytu?

BIOMASA ZAGROŻONA
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Rys. 1. Struktura produkcji energii elektrycznej z OZE; 2006-2012
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nej, ponieważ w coraz większym stopniu ustępuje ona miejsca surowcom im-
portowanym. Bardzo korzystny system wsparcia dla tego sposobu wytwarzania 
energii sprawił, że produkcja energii elektrycznej z biomasy oraz jej zużycie było 
tak wysokie. 

Jednak już 2013 r. zapoczątkował poważną tendencję spadkową w produkcji 
energii elektrycznej z biomasy w Polsce (rys. 2).

nie wykorzystywana przez wszystkie 
największe elektrownie i elektrocie-
płownie w kraju. W tym miejscu poja-
wia się niepokój o przyszłość biomasy 
energetycznej w Polsce. 

 � Prognozy ARE

Najnowsze prognozy Agencji Ryn-
ku Energii S.A. rzucają niepokojący 
cień na przyszłość biomasy w wytwa-
rzaniu energii elektrycznej. W estymo-
wanej strukturze wytwarzania istotnie 
wzrasta liczba elektrowni wiatrowych 
na lądzie, które zdominują zieloną 
energetykę już w 2015 r. Do 2030 r. 

Nie najlepsza 
sytuacja na 
rynku zielonych 
certyfikatów, 
także nie 
poprawia sytuacji. 
To właśnie 
energetyka 
biomasowa 
(wliczając w 
to wytwórców 
biogazu) 
najmocniej 
odczuła skutki 
nadpodaży 
zielonych 
certyfikatów
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Przyczyn takiego stanu rzeczy należy się dopatrywać w załamaniu cen zie-
lonych certyfikatów, jakie wraz z 2013 r. nastąpiło na TGE. Mniejsze wpływy  
z systemu wsparcia przekładają się bezpośrednio na wzrost kosztów wytwa-
rzania energii, co powoduje wstrzymywanie produkcji zielonej energii z biomasy 
przez energetykę zawodową.

Najnowsze dane pokazują, że w czerwcu 2013 r. doszło do 38% spadku pro-
dukcji energii elektrycznej z biomasy, w porównaniu r-d-r.

Rys. 2. Produkcja energii elektrycznej z biomasy; 12.2012-06.2013
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Rys. 3. Struktura produkcji energii elektrycznej z biomasy; 2012-2013

Wyraźnie widać, że produkcja energii elektrycznej z biomasy jest zdominowana 
przez jednostki zawodowe - źródła odnawialne wytwarzają zaledwie ułamek całko-
witej produkcji wytwarzanej w ten sposób energii elektrycznej. Biomasa jest obec-

”

w systemie przybędzie o wiele więcej 
lądowych farm wiatrowych, niż źródeł 
wykorzystujących biomasę i biogaz 
na cele energetyczne w analogicznym 
okresie. Nie jest to optymistyczna wizja 
biorąc pod uwagę fakt, iż moce elek-
trowni wiatrowych muszą być rezer-
wowane źródłami konwencjonalnymi, 
w których koszt wytwarzania wzrośnie 
w chwili pojawienia się wysokich cen 
uprawnień do emisji CO2. A przecież 
to właśnie wykorzystanie nośników 
takich jak biomasa - ale także biogaz 
i gaz ziemny - pozwala na zmniejsze-
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nie konkurencyjności węgla w dłuższej 
perspektywie. 

 � Rynek certyfikatów

Nie najlepsza sytuacja na rynku zie-
lonych certyfikatów także nie poprawia 
sytuacji. To właśnie energetyka bioma-
sowa (wliczając w to wytwórców bioga-
zu) najmocniej odczuła skutki nadpo-
daży zielonych certyfikatów. Rosnące 
ceny biomasy w połączeniu ze spad-
kiem przychodów ze sprzedaży zielo-
nych certyfikatów i energii elektrycz-
nej, a także nieprzedłużenie systemu 
funkcjonowania certyfikatów koge-
neracyjnych (czerwonych i żółtych), 
doprowadziły do znacznego ograni-
czenia wykorzystania biomasy w naj-
większych instalacjach w kraju oraz 
przysporzyły poważnych problemów 
finansowych niewielkiej grupie bioga-
zowni rolniczych. 

 � Wnioski

Źródła wykorzystujące biomasę do 
produkcji energii elektrycznej (a więc 
także te wytwarzające biogaz jako pro-
dukt finalny), charakteryzują się naj-
większą stabilnością procesu wytwór-
czego, czego nie można powiedzieć  
o pozostałych rodzajach instalacji. Do-
datkowo biomasa energetyczna jest 
jednym ze sposobów na zwiększenie 
udziału rolnictwa w kształtowaniu PKB 
w przyszłych latach. 

Dlatego warto już dziś zastanowić 
się nad przyszłością polskiej zielonej 
energetyki, aby znaleźć najlepsze roz-
wiązanie, które pozwoli na zrównowa-
żony i optymalny dla przyszłości pol-
skiego systemu elektroenergetycznego 
rozwój odnawialnych źródeł energii.o

2015

hydroenergetyka biomasa biogaz energetyka wiatrowa fotowoltaika

2020

hydroenergetyka biomasa biogaz energetyka wiatrowa fotowoltaika

Rys. 4. Prognoza udziału poszczególnych 
źródeł w produkcji energii odnawialnej

r e k l a m a

hydroenergetyka biomasa biogaz energetyka wiatrowa fotowoltaika

hydroenergetyka biomasa biogaz energetyka wiatrowa fotowoltaika
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 � Krajowa czy z importu

Wykorzystując możliwości jedno-
stek wytwórczych w Stalowej Woli do 
spalania biomasy, o jak najmniejszym 
stopniu przetworzenia, stworzono 
portfel dostawców surowca w oparciu  
o rolników, grupy producenckie, zakłady 
przetwórstwa spożywczego oraz zakła-
dy drzewne z województw podkarpac-
kiego, lubelskiego, świętokrzyskiego 
oraz części małopolskiego. Bezpośred-
nie dotarcie do producentów oraz opar-
cie się głównie na tańszym surowcu 
nieprzetworzonym, przyniosło wymier-
ne efekty ekonomiczne, pozwalające 
konkurować cenowo biomasie krajo-
wej z biomasą pochodzącą z importu. 
Do momentu wstrzymania przez TAU-
RON Wytwarzanie w lutym 2013 r. 
procesu współspalania w Elektrowni 
Stalowa Wola, 90% wykorzystanej bio-
masy stanowił surowiec pochodzenia 

Jacek Jasiński, Łukasz Czerwiński

W krajowej
biomasie

krajowego o niewielkim stopniu prze-
tworzenia, pozyskany z terenów po-
łożonych w promieniu 200 kilometrów 
od ESW.

 � Myśl globalnie, działaj 
lokalnie

Potencjał programu ZIELONEJ KO-
PALNI obrazują wymierne cyfry. W seg-
mencie biomasy agro BUDO-TRANS 
posiada 27 dostawców wierzby ener-
getycznej z własnych plantacji, o łącznej 
powierzchni 460 ha. Pozwala to zapew-
nić rocznie blisko 14 tys. ton biomasy, 
przyjmując realny plon 30 ton z hekta-
ra. Na potrzeby Grupy pracuje osiem 
brykieciarni słomy i siana, głównie z 
terenów Bieszczad, o łącznym poten-
cjale wytwórczym 32 tys. ton brykietu 
rocznie. Spółka współpracuje również 
z zakładami przetwórstwa spożywcze-
go, dysponując rocznie dwoma tys. ton 

wytłoków owocowych oraz pozostałości 
zbożowych. Dostarczany asortyment 
biomasy agro uzupełniany jest przez 
trzy peleciarnie słomy i siana, zdolne 
dostarczać osiem tys. ton peletu rocz-
nie oraz peleciarnię zlokalizowaną na 
terenie kraju, która przetwarza importo-
waną luzem łuskę słonecznika w ilości 
pięciu tys. ton peletu rocznie. 

Program ZIELONA KOPALNIA to 
również pozyskiwanie biomasy leśnej. 
Spółka dostarcza - korzystając z wła-
snego transportu - nieprzetworzoną bio-
masę w postaci trocin, wiór oraz zrzyn 
tartacznych w ilości 28 tys. ton rocznie 
z tartaków oraz zakładów przetwórstwa 
drzewnego, zlokalizowanych w bezpo-
średniej bliskości Stalowej Woli. Z tere-
nów bardziej oddalonych, aby transport 
był opłacalny, dostarczana jest biomasa 
przetworzona w postaci peletu drzew-
nego. Sprawdzeni pod kątem jakości 
czterej producenci tego surowca, za-

jest potencjał
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Obecny system zaopatrzenia elektrowni w biomasę opiera się w dużej mierze 
na imporcie. W minionym roku udział biomasy pochodzącej spoza granicy 

Polski, w całkowitej ilości biomasy spalonej przez polską energetykę zawodową 
- kształtował się na poziomie 30%. Import to niejednokrotnie najtańszy sposób 
dostaw biomasy, ale niekoniecznie najlepszy.
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bezpieczają dostawy roczne na pozio-
mie 16 tys. ton.

Pozyskując biomasę na potrzeby 
poszczególnych jednostek wytwórczych 
TAURON Wytwarzanie, BUDO-TRANS 
Sp. z o.o. kieruje się zasadą zrówno-
ważonego rozwoju, zgodnie z którą nie 
dopuszcza się do powstania konfliktu 
interesów pomiędzy energetyką, a in-
nymi sektorami gospodarki. Spółka nie 
namawia rolników by zmieniali profil pro-
dukcyjny swoich gospodarstw, pomaga 
im jedynie zagospodarować uboczne 
produkty ich działalności, wskazując 
realne źródła dochodu.

 � Kopalnia możliwości, 
kopalnia pomysłów

Program ZIELONA KOPALNIA 
to również program ukierunkowany 

na innowacyjność, na poszukiwa-
nie nowych możliwości dostaw tań-
szej, polskiej biomasy. Znajomość 
lokalnego rynku paliwowego oraz 
wieloletnie doświadczenie w branży 
biomasowej sprawiły, iż nawiązano 
współpracę biznesową z podmio-
tami oferującymi dostawy biomasy 
niszowej, niewykorzystywanej po-
wszechnie w krajowej energetyce. 
W ten sposób portfel pozyskiwanych 
obecnie przez Spółkę rodzajów bio-
masy zostanie wkrótce powiększony 
o trzebież sadowniczą oraz biomasę 
pozyskaną w procesie czyszczenia 
pasów drogowych czy też wałów 
przeciwpowodziowych. Współpraca 
z zagłębiami sadowniczymi, Zarzą-
dami Dróg Krajowych oraz Gospo-
darki Wodnej jest gwarantem dostaw 
dobrej jakości biomasy w atrakcyjnej 
cenie, a także przejawem racjonal-
nej gospodarki.

Istniejący w Polsce areał grun-
tów odłogowanych oraz niewyko-
rzystywanych gospodarczo terenów, 
to potencjał nowych źródeł dostaw. 
Współpraca BUDO-TRANSU z pod-
miotami posiadającymi duże areały 
gruntów, możliwych do zagospoda-
rowania pod uprawę biomasy, prze-
jawia niejednokrotnie, obok typowo 
biznesowego charakteru współpracy, 
również aspekt prospołeczny. Wy-
korzystanie pod uprawę roślin ener-
getycznych niewykorzystywanych 
gospodarczo terenów, należących 
do wyższych uczelni państwowych, 
daje nie tylko możliwość pozyskania 
dodatkowych środków finansowych 
z tytułu sprzedaży wyprodukowanej 
biomasy. Uprawa roślin energetycz-
nych w powyższym przypadku ma 
znacznie głębszy sens, gdyż zwią-
zana jest z edukacją młodego po-
kolenia rolników. Produkcja biomasy 
na niewykorzystywanych terenach 
będących we władaniu Dyrekcji Za-
kładów Karnych to także przykład 
współpracy o charakterze społecz-
no-biznesowym, gdzie czynnik spo-
łeczny aktywowany jest na drodze 
resocjalizacji więźniów.

 � Wnioski

Podejmowane przez TAURON Wy-
twarzanie działania w zakresie pozyski-
wania biomasy krajowej pokazują, iż 
energetyczne wykorzystanie tego su-
rowca opłaca się nie tylko wytwórcom 
energii, ale i producentom oraz dostaw-
com biomasy, firmom transportowym, 
drobnym rolnikom, dużym podmiotom 
gospodarczym, jak i pojedynczym oby-
watelom naszego państwa. Zamiast 
inwestować środki finansowe w obce 
technologie lub sprowadzać bioma-
sę z zagranicy, zacznijmy efektywnie 
zagospodarowywać posiadane odpa-
dy. Potencjał produkcyjny biomasy w 
naszym kraju jest ogromy, wystarczy 
tylko umiejętnie go wykorzystać. o

- TAURON Wytwarzanie S.A., 
poprzez swoją spółkę celową BU-
DO-TRANS, realizuje program ZIE-
LONA KOPALNIA. Głównym zało-
żeniem programu jest budowanie 
trwałych relacji z krajowymi produ-
centami rolnymi. Współpraca pole-
ga nie tylko na wieloletniej kontrak-
tacji dostaw biomasy połączonej z 
waloryzacją ceny, ale także na po-
mocy przy planowaniu produkcji 
oraz wsparciu zarówno technolo-
gicznym, jak i finansowym w czasie 
zbiorów - Grzegorz Wrona, wice-
prezes TAURON Wytwarzanie S.A.

- Z punktu widzenia potencjału 
Polski biomasa jest bardzo istotnym 
paliwem, ważną technologią. Je-
żeli spalanie biomasy nie będzie w 
Polsce opłacalne, wykonanie zobo-
wiązania 20% udziału OZE w krajo-
wej produkcji energii elektrycznej do 
2020 r. może okazać się niemożliwe 
lub przynajmniej istotnie droższe - 
Stanisław Tokarski, prezes zarządu 
TAURON Wytwarzanie S.A.
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Zagrożenia wybuchowe 
 w czasie współspalania

Proces współspalania można re-
alizować na kilka sposobów, ale ze 
względu na niskie nakłady inwesty-
cyjne, jedną z najpopularniejszych 
metod jest bezpośrednie współspala-
nie mieszanki paliwowej, uzyskanej w 
wyniku współmielenia biomasy z pa-
liwem kopalnym w młynie węglowym 
[3]. Współspalanie biomasy z paliwa-
mi kopalnymi pozwala na użytkowanie 
paliw niskiej jakości (na przykład bio-
masy będącej odpadami z przemysłu 
rolnego), a także prowadzi do obniże-
nia emisji dwutlenku węgla, tlenków 
siarki, tlenków azotu oraz pyłu. Sto-
sowanie techniki współspalania wiąże 
się jednak z występowaniem licznych 
problemów eksploatacyjnych, związa-
nych między innymi z niepożądanym 
i przedwczesnym zapłonem oraz wy-
buchem mieszanki paliwowej, spowo-
dowanych znaczną zawartością części 
lotnych w paliwie.

Współspalanie węgla z biomasą 
stanowi zagrożenie dla bezpiecznej 
pracy elektrowni, w tym przede wszyst-
kim instalacji składowania, przygoto-
wania i podawania paliwa. Miejscem 
szczególnie narażonym na możliwość 
wystąpienia przedwczesnego zapłonu 
mieszanki paliwowej jest układ młynów 

Zainteresowanie energetyki zawodowej możli-
wością użytkowania biomasy jest w znacznej 

mierze podyktowane wymogami ochrony środowiska. 
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, 
do 2020 r., udział energii odnawialnej w końcowym 
zużyciu brutto energii w Polsce powinien wynosić co 
najmniej 15% [1]. Obecnie, najpowszechniejszym 
sposobem użytkowania biomasy na rynku krajowym 
jest jej współspalanie z paliwami kopalnymi. Zgodnie 
z szacunkami Polskiej Izby Gospodarczej Energii 
Odnawialnej, na koniec 2011 r., produkcja energii 
elektrycznej z biomasy wyniosła około 5,7 TWh, 
z czego około 82% energii wytworzono w wyniku 
współspalania biomasy z paliwami kopalnymi [2]. 

węglowych. Do pożarów i wybuchów w 
obrębie młyna może dochodzić między 
innymi w wyniku obecności w instalacji 
młynowej mieszaniny pyłowo-gazowej 
oraz z ewentualnych odstępstw pracy 
młyna od bezpiecznych warunków pra-
cy. Prace autorów [4-5] dowodzą, że 
na wzrost zagrożeń pożarowo-wybu-
chowych wpływ mają nieustalone wa-
runki pracy młyna (uruchomienie, wyłą-

biomasy z węglem

czenie lub nagła przerwa w dostawie 
paliwa) oraz wzrost udziału wagowe-
go biomasy w mieszaninie paliwowej.

 � Prowadzone badania

W ramach niniejszej pracy przed-
stawiono badania wybuchowości bry-
kietu ze słomy, węgla kamiennego oraz 
mieszanin tych paliw zawierających 10, 

Wojciech Moroń, Krzysztof Czajka, Wiesław Ferens, Karol Król, Wiesław Rybak,
Zakład Inżynierii i Technologii Energetycznych, Politechnika Wrocławska
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Paliwo 
Analiza techniczna Analiza elementarna 

W A V FC Qi C H N S O 
% MJ/kg % 

Węgiel 
kamienny 0,7 8,8 30,1 60,4 30,5 78,7 4,8 1,4 0,7 4,9 

Brykiet ze 
słomy 1,4 6,0 73,7 18,9 17,0 47,6 5,6 1,5 0,07 37,8 

 

Tab. 1. Analiza techniczna i elementarna badanych paliw (stan analityczny paliwa) malnego stężenia pyłu, podczas 
wybuchu danej mieszaniny pyłowo-
powietrznej w zamkniętym zbiorniku. 
Maksymalna szybkość narastania ci-
śnienia wybuchu (dP/dt)max określa 
dynamikę zjawiska i była obliczana ja-
ko pochodna maksymalnego ciśnie-
nie wybuchu. Badania wykazały, że 
zarówno maksymalne ciśnienie wy-
buchu, jak i maksymalna szybkość 
narastania ciśnienia wybuchu były 
większe w przypadku pyłu z węgla 
kamiennego, niż w przypadku brykie-
tu ze słomy. Dla węgla kamiennego 
i brykietu ze słomy, wartości te wy-
niosły odpowiednio 0,91 MPa i 0,81 
MPa (Pmax) oraz 14,7 MPa/s i 8,1 
MPa/s ((dP/dt)max).

20 i 30% udziału wagowego biomasy. 
Właściwości fizyko-chemiczne analizo-
wanych paliw przedstawiono w tab. 1.

Brykiet ze słomy w porównaniu 
do węgla kamiennego posiadał po-
nad dwukrotnie więcej części lotnych 
(73,7% wobec 30,1% w przypadku 
węgla) i charakteryzował się niemal 
dwukrotnie niższą wartością opało-
wą (17,0 MJ/kg wobec 30,5 MJ/kg).  
W odróżnieniu od węgla zawierał 
znaczne ilości tlenu pierwiastkowe-
go w swojej strukturze (37,8% wobec 
4,9%) i jedynie śladowe ilości siarki 
(0,07% wobec 0,7%).

W celu wyjaśnienia wpływu udziału 
biomasy w mieszaninie na jej właści-
wości wybuchowe, przeprowadzono 
badania z zastosowaniem 3 stanowisk 
badawczych (rys. 1): 

(1) kuli o pojemności 20 litrów 
(0,02 m3 objętości), (2) komory o ob-
jętości jednego m3 oraz (3) termowagi 
połączonej z analizatorem gazu FTIR 
(na rys. 1 przedstawiono tygiel pomia-
rowy termowagi). Kula 20-litrowa po-
służyła wyznaczeniu charakterystyk 
wybuchów pyłów analizowanych paliw, 
zgodnie z procedurą opisaną w nor-
mach PN-EN14034-1 i PN-EN14034-2 
[6-7]. Wybrane wyniki porównano  
z danymi uzyskanymi w komorze o 
objętości jednego m3 (różnica pomię-

 
Rys. 1. Wizualizacja skali zastosowanych technik badawczych Rys. 1. Wizualizacja skali zastosowanych 
technik badawczych

dzy objętościami obu zbiorników była 
50-krotna). Przeprowadzenie badań 
z zastosowaniem termowagi Setaram 
Setsys Evolution 18 połączonej z anali-
zatorem gazu Shimadzu IRAffinity mia-
ło na celu wyjaśnienie mechanizmu  
i opis składników gazowych powsta-
łych w wyniku przemian termicznych.

Na rys. 2 przedstawiono wybrane 
właściwości wybuchowe węgla ka-

a) 

 

b) 

 
Rys. 2. Zależność (a) maksymalnego ciśnienia wybuchu oraz (b) maksymalnej szybkości narastania ciśnienia od 
stężenia pyłu dla węgla kamiennego i brykietu ze słomy 

 

Rys. 2. Zależność (a) maksymalnego ciśnienia wybuchu oraz (b) maksymalnej szybkości 
narastania ciśnienia od stężenia pyłu dla węgla kamiennego i brykietu ze słomy

miennego i brykietu ze słomy, to jest 
zależność (a) maksymalnego ciśnie-
nia wybuchu oraz (b) maksymalnej 
szybkości narastania ciśnienia od stę-
żenia pyłu, uzyskane na stanowisku 
kuli o pojemności 20 litrów.

Za maksymalne ciśnienie wybu-
chu Pmax uznano maksymalną war-
tość ciśnienia oznaczoną dla opty-

 � Wyniki badań

Na rys. 3 zestawiono wyniki ob-
razujące maksymalne ciśnienie wy-
buchu oraz maksymalne szybkości 
narastania ciśnienia oznaczone dla 
węgla kamiennego, brykietu ze słomy 
oraz mieszanin tych paliw zawierają-
cych 10, 20 i 30% udziału biomasy. 

a) 

 

b) 

 
Rys. 3. Zależność (a) maksymalnego ciśnienia wybuchu oraz (b) maksymalnej szybkości narastania ciśnienia od 
udziału biomasy w mieszaninie, dla stężeń pyłu równych 500 g/m3 i 1000 g/m3 

 Rys. 3. Zależność (a) maksymalnego ciśnienia wybuchu oraz (b) maksymalnej szybkości 
narastania ciśnienia od udziału biomasy w mieszaninie,  

dla stężeń pyłu równych 500 g/m3 i 1000 g/m3
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b) 

 
Rys. 4. Profili (a) ilości nieprzereagowanego paliwa w funkcji temperatury oraz (b) składników gazowych 
wydzielonych w czasie pirolizy, wyznaczony dla mieszaniny 30% biomasy i 70% węgla 

 

Rys. 4. Profile (a) ilości nieprzereagowanego paliwa w funkcji temperatury oraz (b) składników gazowych wydzielonych w czasie pirolizy, 
wyznaczony dla mieszaniny 30% biomasy i 70% węgla

my, wyznaczono współczynnik Kst, 
uwzględniający spadek maksymalnej 
szybkości narostu ciśnienia wybu-
chu wywołany wzrostem pojemno-
ści zbiornika objętego wybuchem. 
Obliczenia wykonano na podstawie 
danych uzyskanych w kuli 20-litrowej 
oraz w komorze o pojemności jedne-
go m3. Wartości współczynnika Kst, 
wyznaczone dla analizowanych paliw 
i mieszanin, zawierały się w przedzia-
le 3,0-17,1 MPa·m/s, co klasyfikuje 
analizowane pyły, jak pyły słabo wy-
buchowe (klasa wybuchowości ST1, 
Kst < 20 MPa·m/s) [8].

By wyjaśnić wpływ udział bio-
masy na właściwości wybuchowe 
mieszaniny, przeprowadzono anali-
zę procesu pirolizy (w obecności at-
mosfery inertnej azotu) oraz procesu 
spalania (w atmosferze utleniającej 
8% tlenu i 92% azotu), na stanowisku 
termowagi połączonej z analizato-
rem gazu FTIR. Przykład uzyskanych 
profili (a) ilości nieprzereagowanego 
paliwa w funkcji temperatury oraz (b) 
składników gazowych wydzielonych 
w czasie pirolizy, wyznaczonych dla 
mieszaniny 30% biomasy i 70% wę-
gla, przedstawiono na rys. 4.

Piroliza mieszaniny paliwowej 
przebiegała w dwóch etapach. W 
etapie pierwszym (oznaczonym jako 
I) dochodziło do odgazowania czę-
ści lotnych zawartych w biomasie, 
w etapie drugim (II) zostały odga-
zowane części lotne zawarte w wę-

glu kamiennym. Na proces spalania, 
oprócz procesów odgazowania czę-
ści lotnych (I i II), składał się również 
proces spalania ziaren pozostało-
ści koksowej z biomasy i węgla (III). 
W przypadku mieszaniny zawiera-
jącej 30% udziału biomasy, proces 
spalania ziaren pozostałości kok-
sowej został zainicjowany w niższej 
temperaturze (Ti = 390°C), niż w 
przypadku węgla wyjściowego (Ti = 
520°C). Analiza składu powstałych 
w czasie pirolizy gazów wskazuje, 
że części lotne wydzielone z bioma-
sy zawierały znaczne ilości tlenku 
węgla oraz lekkich węglowodorów. 
Części lotne z węgla były mniej re-
aktywne i zawierały głównie lekkie 
węglowodory.

 � Wnioski

Badania parametrów wybucho-
wych węgla kamiennego, brykietu 
ze słomy oraz ich mieszanin zawie-
rających 10, 20 i 30% udział biomasy 
prowadzą do wniosku, że: (1) węgiel 
kamienny charakteryzuje się więk-
szymi wartościami maksymalnego 
ciśnienia wybuchu oraz maksymal-
nej szybkości narastania ciśnienia 
niż biomasa. Na tej podstawie uwa-
ża się, że skutki wybuchu pyłu wę-
glowego będą bardziej dotkliwe dla 
funkcjonowania młyna węglowego 
niż wybuch pyłu z biomasy; (2) mie-
szaniny węgla z biomasą charakte-

Pomiary wykonano dla stężeń pyłu 
wynoszących 500 i 1000 g/m3.

 Wyniki przedstawione na rys. 3 
sugerują, iż mieszaniny węgla z bio-
masą charakteryzują się większą wy-
buchowością niż paliwa wyjściowe. 
Dane uzyskane dla dwóch stężeń 
pyłu, wskazują na znaczące rozbież-
ności pomiędzy rzeczywistym za-
chowaniem się mieszaniny węgla  
z biomasą (punkty oznaczone trójką-
tem), a właściwościami prognozowa-
nymi na podstawie parametrów paliw 
wyjściowych (linie przerywane łączą-
ce punkty oznaczone dla surowych 
paliw). Największą różnicę pomię-
dzy prognozowanym i rzeczywistym 
maksymalnym ciśnieniem wybuchu, 
wynoszącą ponad 15% (0,12 MPa), 
odnotowano dla mieszaniny zawie-
rającej 30% biomasy i stężenia pyłu 
równego 500 g/m3. W przypadku pa-
rametru maksymalnej szybkości na-
rastania ciśnienia, największa różnica 
pomiędzy wartością prognozowaną, 
a wartością rzeczywistą wyniosła 3,4 
MPa/s. Wartość tę wyznaczono dla 
przypadku wybuchu pyłu mieszaniny 
zawierającej 30% biomasy, przy stę-
żeniu 1000 g/m3. Otrzymane wyniki 
sugerują, że w mieszaninie węgla z 
biomasą dochodziło do oddziaływa-
nia paliw między sobą, co zwiększy-
ło parametry wybuchu mieszaniny. 

W celu wyznaczenia klasy wy-
buchowości pyłu mieszaniny wę-
gla kamiennego z brykietem ze sło-
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ryzują się większą wybuchowością 
niż paliwa wyjściowe, co może być 
następstwem znacznego udziału wy-
soce reaktywnych części lotnych w 
biomasie; (3) pyły analizowanych 
paliw wyjściowych, jak i ich miesza-
niny były pyłami słabo wybuchowymi 
(klasa wybuchowości ST1). 

Praca naukowa współfinansowa-
na przez Narodowe Centrum Nauki, 
jako projekt numer N N513 324140 
- „Zagrożenia pożarowo-wybuchowe 
w czasie współspalania węgla z bio-
masą w energetyce zawodowej”. o
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KWE-Technika Energetyczna Sp. z o.o. została utworzona w 1999 roku w celu współpracy 
z firmą Jenbacher Energie produkującą gazowe agregaty do skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła w instalacjach o mocach od 250 kW do ponad 4000 kW.

Zasadnicze obszary działania:
• Autoryzowane Przedstawicielstwo w Polsce firmy GE JENBACHER
• Autoryzowany serwis fabryczny oferowanych urządzeń oraz oryginalne części zamienne
• Rozwiązania kontenerowe instalacji CHP “pod klucz” przy współpracy z GRUPPO AB
• Współpraca z firmami z zakresu techniki energetycznej
• Organizowanie kompletnych projektów wraz z doradztwem technicznym, projektowaniem,
   wykonawstwem, uruchamianiem i finansowaniem

KOGENERACJA: OD BIOGAZU DO ENERGII
Ecomax Bio - najwyższa jakość
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W tym kontekście biomasa pocho-
dząca z odpadów poprodukcyjnych, 
konserwacji przyrody i odpadów komu-
nalnych ma szczególne znaczenie, po-
nieważ jest dostępna bez konieczności 
angażowania dodatkowych środków na 
jej produkcję. W większości przypad-
ków biomasa ta, w dotychczasowych 
cyklach jej życia jest celowo utylizowa-
na, co wymaga dodatkowego nakładu 
energetycznego. Dotyczy to głównie 
odpadów komunalnych i przemysło-
wych, biomasy z konserwacji przyrody, 
jak też w niektórych przypadkach odpa-
dów z produkcji roślinnej. Dlatego też w 
ostatnich latach coraz większą uwagę 

Ocena potencjału 
biomasy ubocznej
z rolnictwa w UE

przywiązuje się do rozpoznania źródeł 
biomasy ubocznej z produkcji rolniczej, 
w której największy udział ma słoma. 
Należy jednak pamiętać, że część za-
sobów słomy musi być wykorzystywana 
w rolnictwie, głównie na potrzeby wzbo-
gacenia gleby w węgiel oraz jako pasza 
i ściółka w chowie zwierząt. Niekiedy do 
celów energetycznych wykorzystywane 
są nadwyżki obornika i gnojowicy. Jed-
nak z punktu widzenia założeń zrów-
noważonego rolnictwa, pozostałości z 
produkcji zwierzęcej stanowią warto-
ściowy nawóz, który powinien być efek-
tywnie i celowo stosowany w produkcji 
roślinnej. Do mniej popularnych zaso-

bów biomasy pochodzenia rolniczego, 
ale liczących się w potencjalnym wyko-
rzystaniu na cele energetyczne, należą 
nadwyżki siana i odpady z pielęgnacji 
upraw wieloletnich. Natomiast bioma-
sa uzyskiwana z upraw roślin energe-
tycznych prowadzonych na plantacjach 
wieloletnich nie może być traktowana 
jako odpad z rolnictwa. W tym przypad-
ku, ze względu na różne cele produkcji 
prowadzonej na obszarach wiejskich, 
plantacje te stanowią raczej konkuren-
cję dla produkcji żywności niż uboczną 
produkcję rolniczą.

Ze względu na znaczący potencjał 
energetyczny plonów ubocznych i od-

dr Rafał Pudełko, Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki,
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Wykorzystanie energetyczne biomasy wiąże 
się z polityką proekologiczną, która ma 

prowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
a przez to do ograniczenia niekorzystnych 
zmian klimatycznych (Dyrektywa 2009/28/WE). 
Spalanie biomasy lub prowadzenie innych procesów 
jej przetwarzania do biopłynów lub biopaliw jest 
uważane za korzystniejsze niż spalanie paliw 
kopalnych, głównie dlatego, że CO2 emitowany przy 
spalaniu biomasy został uprzednio zaasymilowany 
przez rośliny z atmosfery w procesie fotosyntezy.  
Z tego powodu energetyczne wykorzystanie wszelkiego 
rodzaju biomasy oraz odpadów biodegradowalnych 
zostało wpisane w założenia polityki energetycznej 
Unii Europejskiej.
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wy zbóż. Autorzy oszacowali jej nad-
wyżki, które mogą być wykorzystane 
do produkcji energii oraz wskazali naj-
lepsze lokalizacje dla zakładów energe-
tycznych o mocy 38 MW. Lokalizacje 
określono kierując się bazą surowcową 
oraz kosztami transportu. Autorzy zało-
żyli, że dla jednego zakładu energetycz-
nego o mocy 38 MW potrzeba rocznie 
200 tys. ton słomy, która powinna być 
pozyskiwana z najbliższego otoczenia, 
w promieniu nie dalszym niż 50 km. 
Ogólnie potencjał energetyczny słomy 
w 27 krajach UE został określony na 
19,6 Mtoe, przy czym kierując się po-
wyższymi założeniami efektywnie moż-
na wykorzystać jej część uzyskując 5,5 
Mtoe energii. Analiza potencjału słomy 
została wykonana przez Instytut Śro-
dowiska i Zrównoważonego Rozwoju 
działający w ramach JRC, jako nauko-
we i techniczne wsparcie polityki UE w 
zakresie ochrony środowiska i zrówno-
ważonego rozwoju. 

W 2008 r. opublikowano wyniki ba-
dań nad przestrzennym zróżnicowa-
niem produktywności biomasy na użyt-
kach zielonych (Smit i in., 2008). Praca 
ta dała podstawy do geograficznego 
zróżnicowania potencjału teoretyczne-
go biopaliw bazujących na nadwyżkach 
siana oraz do modelowania potencja-
łów technicznych i ekonomicznych po-
zyskiwania tego surowca.

Rozszerzenie UE o nowe kraje 
członkowskie oraz bardziej zdecydowa-
ne prowadzenie polityki proekologicznej 
i wdrażanie OZE, jako konkurenta dla 
dotychczasowych paliw konwencjo-
nalnych - stworzyło potrzebę bardziej 
kompletnych oszacowań zasobów od-
nawialnych źródeł energii, w tym szcze-
gólnie biomasy. Zostało to zrealizowa-
ne poprzez uruchomienie finansowania 
dużych projektów, głównie z funduszy 
6 i 7 Programu Ramowego Unii Euro-
pejskiej oraz bezpośrednio przez Ko-
misję Europejską w ramach mecha-
nizmu Intelligent Energy - Europe: for  
a sustainable future (IEE). Do najbar-
dziej znaczących projektów należą: RE-
NEW (2008), BEE (2009), BiomassFu-
ture (Elbersen i in. 2013).

padów z rolnictwa, do tej pory wyko-
nany został szereg analiz i oszacowań 
możliwości wykorzystania tego paliwa. 
W 2003 r. ukazał się raport Centre for 
Renewable Energy Sources and Sa-
ving (CRES), opracowany na potrzeby 
unijnej polityki energetycznej (Nikolaou 
i in. 2003). Oceniono w nim możliwości 
wykorzystania energetycznego bioma-
sy będącej produktem ubocznym z pro-
dukcji rolniczej oraz odpadów gospo-
darki leśnej i komunalnej. Następnie 
oszacowano potencjalne zasoby dla 
wszystkich krajów ówczesnej UE oraz 
10 krajów zgłaszających do niej akce-
sję. Po roku raport ten został uaktual-
niony i włączony do kolejnego raportu 
opracowanego na zlecenie Komisji Eu-
ropejskiej (Siemons i in. 2004). Praca 
ta została po uszczegółowieniu analiz  
i parametrów jakościowych biomasy 

powtórnie opublikowana (Panoutsou 
i in. 2009). W przypadku biomasy po-
chodzenia rolniczego, jej potencjał w 
2010 r. został określony na 36,2 Mtoe 
dla odpadów stałych, 15,6 Mtoe dla 
gnojówki i gnojowicy i 2,5 Mtoe dla 
obornika. Według prognoz dla 2020 r. 
wartości te powinny się zwiększyć od-
powiednio do: 39,9, 17,3 i 2,7 Mtoe. 

W 2005 r. ukazała się praca 
(Edwards i in.), w której analizowano 
potencjał słomy (tylko dla pszenicy  
i jęczmienia) - najważniejszego rodzaju 
biomasy stałej pochodzenia rolniczego, 
która może być produktem ubocznym 
lub docelowym. W pracy tej ważnym 
elementem jest wykorzystanie syste-
mów informacji geograficznej jako na-
rzędzia geoprzetwarzania danych. Sło-
ma wydaje się najbardziej dostępnym 
źródłem biomasy pochodzącym z upra-

Rys. 1. Potencjał techniczny nadwyżek słomy w NUTS-3. Regiony o największym 
potencjale zostały oznaczone wg nomenklatury NUTS (Eurostat)
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Najnowsze szacunki potencjałów 
biomasy ubocznej i odpadowej w UE-27 
i Szwajcarii oraz ich regionalizację wyko-
nano w 2013 r., w ramach realizacji pro-
jektu badawczo-rozwojowego BioBoost: 
„Biomass based energy intermediates 
boosting biofuel production”, finansowa-

nego z funduszy 7 Programu Ramowego 
Komisji Europejskiej. Prace nad analizami 
dostępności tych zasobów na cele ener-
getyczne przeprowadzono w Instytucie 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w 
Puławach. Poniżej, w skrócie, przedsta-
wiono najważniejsze wyniki.

Analizy wykonano w skali regionów 
NUTS-3. Regiony te są najmniejszy-
mi jednostkami administracyjnymi, dla 
których zbierane są dane statystycz-
ne przez Eurostat. W Polsce jednost-
ki te reprezentują grupy powiatów. Na 
podstawie przeprowadzonych badań 

Rys. 2. Potencjał techniczny nadwyżek siana w NUTS-3w
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można stwierdzić, że ogólnie w Euro-
pie potencjał biomasy ubocznej z rol-
nictwa może być szacowany do 51,6 
Mtoe, z czego nadwyżki słomy stano-
wią 88%, siana 4%, nawozów natu-
ralnych 1% oraz biomasy odpadowej  
z pielęgnacji upraw sadowniczych 7%. 
Bardziej szczegółowy obraz dystrybu-
cji przestrzennej przedstawiają mapy 
potencjałów w jednostkach admini-
stracyjnych (rys. 1-3). W porównaniu 
do wcześniejszych badań otrzymano 
porównywalne wartości potencjałów 
słomy. Ten najbardziej znaczący dla 
energetyki rodzaj biomasy pochodze-
nia rolniczego przy różnych scenariu-
szach jego pozyskiwania i różnicach  
w plonach między kolejnymi latami mo-
że dostarczać od 33,4 do 47,8 Mtoe 
energii. W porównaniu ze słomą nad-
wyżki siana i odpady z upraw sadow-
niczych nie są wielkościami znaczą-

cymi, jednak w niektórych regionach 
Europy mogą mieć duże znaczenie 
dla energetyki lokalnej (np. biomasa 
z przecinek gajów oliwnych i plan-
tacji winogron, na południu Europy).  
W przypadku nawozów naturalnych 
scenariusz ich wykorzystania energe-
tycznego, założony w projekcie Bio-
Boost, jest bardzo restrykcyjny. Za-
kłada podstawowe ich wykorzystanie 
w rolnictwie, jako nawóz w produkcji 
roślinnej oraz substancja organiczna 
konserwująca glebę przez jej wzbo-
gacanie w węgiel organiczny. Z tego 
względu nadwyżki stwierdzono jedynie 
w regionach o bardzo dużej koncentra-
cji produkcji zwierzęcej (S-E Holandia 
z przylegającymi landami Niemieckimi, 
N Belgia, N Włochy). Jednak w wielu 
przypadkach koncentracja produkcji 
żywności w regionach powoduje gene-
rowanie lokalnych nadwyżek nawozów 

naturalnych, które powinny być utylizo-
wane przez ich wykorzystanie energe-
tyczne. Z tego powodu prezentowane 
wyniki różnią się od innych szacunków 
(np. BiomassFuture). o
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Rys. 3. Potencjał techniczny biomasy z pielęgnacji upraw sadowniczych w NUTS-3
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Biomasa na cele 
energetyczne 
- wyniki wymiany handlowej
Polski z zagranicą
w latach 2008-2013

W „Pakiecie klimatyczno-energetycznym UE”, 
przyjętym przez Parlament Europejski 17 

grudnia 2008 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
L 140/2009), Unia Europejska zobowiązała się, że 
do 2020 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych 
wyrażonej w ekwiwalencie CO2 o 20%, a w przypadku 
podjęcia podobnych zobowiązań przez inne kraje 
rozwinięte redukcja ta może wynieść nawet 30%. W tym 
samym okresie UE zwiększy też z 8,5% do 20% udział 
energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii, 
do 10% udział biopaliw w paliwach wykorzystywanych 
w transporcie oraz ograniczy zużycie energii o 20%.  
Z tego dokumentu wynika też, że największe znaczenie 
spośród odnawialnych źródeł energii w dalszym ciągu 
będzie miała biomasa, chociaż jej udział w bilansie 
energii finalnej z OZE w 2020 r. w porównaniu do 
2010 r. zmniejszy się z 62,9 do 60,7%. W Polsce 
udział biomasy był jeszcze wyższy i w 2010 r. wynosił 
45%, a do 2030 r. ma zwiększyć się o 6,1 Mtoe.

dr Piotr Gradziuk, Katedra Produkcji Roślinnej i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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Dotychczas głównym źródłem 
biomasy wykorzystywanym w 

energetyce było drewno i jego od-
pady. Dalsze możliwości zwiększa-
nia pozyskania tego surowca na 
cele energetyczne są ograniczone. 
Na przykład w Polsce pomimo pra-
wie 60% wzrostu w 2007 r. w sto-
sunku do 1995 r., jego podaż nie 
zaspokajała w pełni popytu. Biorąc 
tylko pod uwagę zapotrzebowanie 
przemysłu drzewnego i pozyskanie 
drewna w Lasach Państwowych, 
jego deficyt w 2005 r. oszacowa-
no na około 4 mln m3. Wykorzysta-
nie drewna w energetyce wywoła-
ło protesty dotychczasowych jego 
odbiorców. W wyniku których Ra-
da Ministrów wskazała, w przyjętej 
4 stycznia 2005 r. „Polityce ener-
getycznej Polski do 2025 roku”, 
iż biomasa będzie stanowić pod-
stawowy kierunek rozwoju odna-
wialnych źródeł energii, ale nie po-
winno to powodować niedoborów 
drewna w przemyśle drzewnym, 
celulozowo-papierniczym i płyto-
wym. Konsekwencją tych ustaleń 
były zapisy w rozporządzeniu Mi-
nistra Gospodarki dotyczące ko-
nieczności dodawania do wspól-
spalanego drewna w jednostkach 
ponad 5 MW biomasy pochodzącej 
z produkcji rolnej lub przemysłów 
przetwarzających jej produkty. 

Realizacja założeń zawartych  
w „Pakiecie klimatyczno-energe-
tycznym”, przyczyni się do wzro-
stu zapotrzebowanie na biomasę w 
Unii Europejskiej o ponad 100 Mtoe  
w 2020 r., w tym w Polsce o około 
4,0 Mtoe. W naszym kraju głównym 
odbiorcą biomasy stała się energe-
tyka zawodowa, głównie elektrow-
nie. Wynika to stąd, iż w struktu-
rze produkcji energii elektrycznej  
z odnawialnych jej nośników, ponad 
50% przypada na biomasę stałą,  
w UE około 10%.

W wyniku zaistniałej sytuacji 
przedsiębiorstwa energetyczne od 
2008 r. zaczęły poszukiwać bioma-
sy stałej także na rynku między-

narodowym, co doprowadziło do 
znaczącego wzrostu importu, któ-
ry był jedną z przyczyn kryzysu na 
tworzącym się rynku producentów 
biomasy. Stąd też celem artykułu 
była prezentacja wyników wymiany 
handlowej Polski z zagranicą. Infor-
macje dotyczące importu i eksportu 
biomasy opracowano na podstawie 
Bazy Danych Handlu Zagraniczne-
go Głównego Urzędu Statystyczne-
go. Zakres badań obejmował lata 
2008 - I kwartał 2013 r. Przyjęcie 
takiego okresu wynikało stąd, iż w 
2008 r. nastąpił znaczący wzrost 
importu biomasy na potrzeby ener-
getyki. Według informacji uzyska-
nych z Polskiej Izby Biomasy na 
cele energetyczne z importu po-
chodziły następujące rodzaje bio-
masy:

 � słoma i plewy zbóż, niepreparo-
wane, nawet siekane, mielone, 
prasowane lub w formie granu-
lek (Cn 121300),

 � łupiny słonecznika, orzechów 
laskowych itp. (Cn 140490),

 � makuchy i inne pozostałości 
stałe, nawet mielone lub w po-
staci granulek, pozostałe z eks-
trakcji tłuszczów lub olejów, z 
orzechów palmowych lub ich 
jąder (Cn 230660),

 � makuchy i inne pozostałości 
stałe,  nawet mielone lub w 
postaci granulek, z ekstrakcji 
t łuszczów lub olejów, wytło-
czyny z orzecha masłosza (Cn 
230690),

 � drewno opałowe w postaci 
kłód, szczap, gałęzi, wiązek lub 
w podobnych postaciach (Cn 
440110),

 � drewno w postaci wiórków lub 
kawałków, iglaste (Cn 440121),

 � drewno w postac i  wiórków 
lub kawałków, l iściaste (Cn 
440122),

 � t rociny i  drewno odpadowe  
i ścinki drewniane, nawet aglo-
merowane w kłody, brykiety, 
granulki lub podobne formy (Cn 
440130, 440131, 440139).

W badanym okresie import bio-
masy zwiększył się ponad siedmio-
krotnie: z 463 tys. ton do 3 450 
tys. ton, a eksport pozostawał na 
zbliżonym poziomie (od 400 tys. 
ton w 2012 roku do 574 tys. ton w 
2010 r.). Wyższą dynamiką charak-
teryzował się import biomasy agro 
(1127%), w tym przede wszystkim 
łuski słonecznikowej oraz maku-
chów słonecznikowych i palmo-
wych. W tym samym okresie im-
port biomasy leśnej wzrósł o 450%, 
w tym przede wszystkim drewna 
opałowego i zrębek (tab. 1, 2, 3). 
Wśród importowanej biomasy rol-
nej dominowały produkty uboczne 
z przemysłu olejarskiego z Ukrainy, 
głównie słonecznika.

W poniżej zamieszczonych ta-
belach 4 i 5 przedstawiono dane 
dotyczące importu biomasy na cele 
energetyczne w 2012 r. W analizo-
wanym okresie import ten wyniósł 
3 450 tys. t, w tym biomasa rolna 
2 276 tys. t, a leśna 1 174 tys. t. 

Wśród importowanej biomasy 
rolnej dominowały produkty ubocz-
ne z przemysłu olejarskiego. Po-
nad 60% importowanej biomasy 
rolnej pochodziło z Ukrainy, były to 
produkty uboczne z przetwórstwa 
słonecznika (makuch lub łuska) w 
postaci luźnej, brykietu lub peletu. 
Znaczące ilości tego rodzaju bio-
masy sprowadzano również z Ro-
sji (8,1%).

Drugą grupą surowców pod 
względem wolumenu stanowiły pro-
dukty uboczne z przetwórstwa in-
nych roślin oleistych (oliwek, orze-
chów palmowych itp.). Największe 
ich dostawy pochodziły z Hiszpa-
nii (6,4%), Belgii (4,1%) i Indone-
zji (5,7%).

Ponad 80% importowanej bio-
masy leśnej pochodziła z krajów 
byłego Związku Radzieckiego: Bia-
łorusi (38,2%), Ukrainy (21,6%), 
Łotwy (10,8%), Litwy (7,8%), Rosji 
(1,6%) oraz Estonii (1,3%). Znaczą-
cą ilość, głównie peletów sprowa-
dzono z Niemiec (11,2%).
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Tab. 2. Eksport oraz saldo w handlu zagranicznym biomasą na cele energetyczne wg kodów celnych w latach 2008-2013*

Lp. Rodzaj biomasy
Eksport w tys. Mg Saldo w tys. Mg

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2008    2009 2010 2011 2012 2013*

1

Słoma i plewy zbóż, niepreparo-
wane, nawet siekane, mielone, 

prasowane lub w formiegranulek 
(Cn 121300)

2 10 1 7 15 2 -21 -10 -35 -20 -50 -6

2
Łupiny słonecznika, orzechów 
laskowych itp. (Cn 140490)

4 6 6 1 2 0 -3 -139 -231 -358 -582 -210

Tab. 1. Import biomasy na cele energetyczne wg kodów celnych w latach 2008-2013*

Lp. Rodzaj biomasy
Ilość w tys. Mg Cena w PLN/Mg

2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

1

Słoma i plewy zbóż, niepreparo-
wane, nawet siekane, mielone, 

prasowane lub w formie granulek 
(Cn 121300)

23 20 36 27 65 8 113 241 252 293 360 269

2
Łupiny słonecznika, orzechów 
laskowych itp. (Cn 140490)

7 145 237 359 584 210 1190 400 382 413 473 432

3

Makuchy i inne pozostałości stałe, 
nawet mielone lub w postaci granu-
lek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów 

lub olejów, z nasion słonecznika  
(Cn 230630)

170 455 558 724 1135 105 523 380 433 496 556 842

4

Makuchy i inne pozostałości stałe, 
nawet mielone lub w postaci granu-
lek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów 
lub olejów, z orzechów palmowych 

lub ich jąder (Cn 230660)

1 1 54 38 186 127 523 227 250 398 425 400

5

Makuchy i inne pozostałości stałe, 
nawet mielone lub w postaci granu-
lek, z ekstrakcji tłuszczów lub olejów 

(Cn 230690)

1 1 75 257 306 12 777 914 259 350 399 320

6 Razem biomasa agro 202 622 960 1405 2276 462 x x x x x x

7
Drewno opałowe w postaci kłód, 

szczap, gałęzi, wiązek lub w podob-
nych postaciach (Cn 440110)

2 11 26 23 17 6 169 144 113 198 187 154

8
Drewno w postaci wiórków lub 
kawałków, iglaste (Cn 440121)

36 40 114 157 467 118 173 93 123 174 160 164

9
Drewno w postaci wiórków lub 

kawałków, liściaste (Cn 440122)
42 41 44 130 260 48 125 128 133 167 165 162

10

Trociny i drewno odpadowe i ścinki 
drewniane, nawet aglomerowane 
w kłody, brykiety, granulki lub po-

dobne formy (Cn 440130, 440131, 
440139)

181 179 179 310 430 60 231 309 325 430 455 448

11 Razem biomasa leśna 261 271 363 620 1174 232 x x x x x x

12 Razem biomasa 463 893 1323 2025 3450 694 x x x x x x
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Tab. 3. Import biomasy na cele energetyczne wg kodów celnych w latach 2008-2013*

Lp. Rodzaj biomasy
Ilość w tys. Mg

2008 2009 2010 2011 2012 2013*

1
Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, 

prasowane lub w formie granulek (Cn 121300)
2599 4820 9072 7911 23400 2152

2 Łupiny słonecznika, orzechów laskowych itp. (Cn 140490) 8330 58000 90534 148267 276232 90720

3
Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci 
granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów, z nasion 

słonecznika (Cn 230630)
88910 172900 241614 359104 631060 88410

4
Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci 

granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów, z orzechów 
palmowych lub ich jąder (Cn 230660)

523 227 13500 15124 79050 50800

5
Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci 

granulek, z ekstrakcji tłuszczów lub olejów (Cn 230690)
777 914 19425 89950 122094 3840

6 Razem biomasa agro 101139 236861 374145 620356 1131836 235922

3

Makuchy i inne pozostałości stałe, 
nawet mielone lub w postaci granu-
lek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów 
lub olejów, z nasion słonecznika (Cn 

230630)

2 5 4 5 17 9 -168 -450 -554 -719 -1118 -96

4

Makuchy i inne pozostałości stałe, 
nawet mielone lub w postaci granu-
lek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów 
lub olejów, z orzechów palmowych 

lub ich jąder (Cn 230660)

- - 3 - - 0 -1 -1 -51 -38 -186 -127

5

Makuchy i inne pozostałości stałe, 
nawet mielone lub w postaci granu-
lek, z ekstrakcji tłuszczów lub olejów 

(Cn 230690)

- 0 0 0 3 - -1 -1 -75 -257 -303 -12

6 Razem biomasa agro 8 21 14 13 37 11 -194 -601 -946 -1392 -2239 -451

7
Drewno opałowe w postaci kłód, 

szczap, gałęzi, wiązek lub w podob-
nych postaciach (Cn 440110)

49 86 108 73 83 12 47 75 82 50 66 6

8
Drewno w postaci wiórków lub 
kawałków, iglaste (Cn 440121)

46 45 53 35 9 3 10 -5 -61 -122 -458 -115

9
Drewno w postaci wiórków lub 

kawałków, liściaste (Cn 440122)
13 11 11 8 5 2 -29 -30 -33 -122 -255 -46

10

Trociny i drewno odpadowe i ścinki 
drewniane, nawet aglomerowane 
w kłody, brykiety, granulki lub po-

dobne formy (Cn 440130, 440131, 
440139)

343 363 388 346 266 79 162 184 209 36 -164 19

11 Razem biomasa leśna 451 505 560 462 363 96 180 224 197 -158 -811 -136

12 Razem biomasa 459 526 574 475 400 107 -4 -377 -749 -1550 -3050 -587
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Tab. 4. Import biomasy rolnej wg państw i kodów celnych w 2012 r.

Lp. Państwo Tys. Mg Cena w PLN/Mg

Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub 
w formie granulek (Cn 121300)

1 Ogółem, w tym: 65 363

2 Słowacja 21 371

3 Ukraina 16 394

4 Czechy 10 121

5 Białoruś 10 371

6 Pozostałe 8 x

Łupiny słonecznika, orzechów laskowych itp. (Cn 140490)

1 Ogółem, w tym: 584 469

2 Ukraina 427 469

3 Rosja 78 457

4 Pozostałe 79 x

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów, 

z nasion słonecznika (Cn 230630)

1 Ogółem, w tym: 1135 532

2 Ukraina 986 539

3 Rosja 107 498

4 Pozostałe 42 x

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów, z orzechów palmowych

 lub ich jąder (Cn 230660)

1 Ogółem, w tym: 186 615

2 Indonezja 115 765

3 Ghana 36 404

4 Togo 14 356

5 Niemcy 9 566

6 Pozostałe 12 x

Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone 
lub w postaci granulek, z ekstrakcji tłuszczów lub olejów,

wytłoczyny z orzecha masłosza (Cn 230690)

1 Ogółem, w tym: 306 406

2 Hiszpania 146 397

3 Belgia 92 420

4 Tunezja 27 397

5 Pozostałe 41 x

Ogółem biomasa rolna

1 Ogółem, w tym: 2276
 %

100,0 

2 Ukraina 1429 62,8

3 Rosja 185 8,1

4 Hiszpania 146 6,4

7
Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek 

lub w podobnych postaciach (Cn 440110)
338 1584 2938 4554 3179 924

8 Drewno w postaci wiórków lub kawałków, iglaste (Cn 440121) 6228 3720 14022 27318 74720 19352

9 Drewno w postaci wiórków lub kawałków, liściaste (Cn 440122) 5250 5248 5852 21710 42900 7776

10
Trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomero-
wane w kłody, brykiety, granulki lub podobne formy (Cn 440130, 

440131, 440139)
41811 55311 58175 133300 195650 26880

11 Razem biomasa leśna 53627 65863 80987 186882 316449 54932

12 Razem biomasa 154766 302724 455132 807238 1448285 290854

Źródło: Obliczenia własne na podstawie informacji GUS

* I kwartał 2013
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Pomimo bardzo trudnej sytuacji na krajowym rynku 
biomasy poziom importu w pierwszym kwartale 2013 r. 
był zbliżony do dostaw z analogicznego okresu roku 
poprzedniego.

Utrzymujący się tak wysoki import biomasy na cele 
energetyczne niewiele ma wspólnego ze zrównoważo-
nym rozwojem i działaniami na rzecz ograniczenia emisji 
CO2. Ta informacja powoli dociera do Ministerstw Go-
spodarki i Środowiska, które podjęły prace nad ograni-
czeniem wsparcia dla współspalania oraz rozporządze-
niem regulującym zasady importu biomasy spoza UE. o

Źródło: Baza danych Handlu Zagranicznego GUS

Tab. 5. Import biomasy leśnej wg państw i kodów 
celnych w 2012 r.

Lp. Państwo Tys. Mg Cena w PLN/Mg

Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek
 lub w podobnych postaciach (Cn 440110)

1 Ogółem, w tym: 17 188

2 Ukraina 6 211

3 Słowacja 6 129

4 Niemcy 3 192

5 Białoruś 1 289

6 Pozostałe 1 x

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, iglaste (Cn 440121)

1 Ogółem, w tym: 467 161

2 Białoruś 241 141

3 Łotwa 103 186

4 Litwa 90 148

5 Słowacja 21 188

6 Pozostałe 12 x

Drewno w postaci wiórków lub kawałków, liściaste (Cn 440122)

1 Ogółem, w tym: 260 162

2 Białoruś 172 138

3 Ukraina 30 183

4 Liberia 28 202

5 Ghana 21 153

6 Pozostałe 9 x

Granulki drzewne (Cn 440131)

1 Ogółem, w tym: 194 460

2 Ukraina 157 449

3 Białoruś 17 423

4 Rosja 12 454

5 Pozostałe 8 x

6 Pozostałe 12 x

 Trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, 
brykiety, lub podobne formy: inne niż granulki drzewne (Cn 440139)

1 Ogółem, w tym: 236 428

2 Niemcy 114 537

3 Ukraina 60 384

4 Łotwa 24 180

5 Białoruś 18 248

6 Pozostałe 20 x

Razem biomasa leśna

1 Ogółem, w tym: 1174
 %

100,0 

2 Białoruś 449 38,2

3 Ukraina 253 21,6

4 Niemcy 132 11,2

5 Łotwa 127 10,8

6 Litwa 91 7,8

7 Pozostałe 122 10,4

5 Indonezja 130 5,7

6 Belgia 92 4,1

7 Pozostałe 294 12,9
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Jednocześnie na rynku istnieje po-
nad 300 projektów biogazowni rolni-
czych na różnym etapie zawansowa-
nia. Duża część z tych projektów nie 
powstanie ze względu na problemy z fi-
nansowaniem, stworzenie optymalnego 
miksu substratów, czy też znalezieniem 
odpowiedniej technologii. Występuje 
też inny czynnik - niestety duża część 
projektów biogazowni opóźnia się (lub 
w ogóle nie powstaje) ze względu na 
protesty społeczne. 

Z badań Instytutu Agroenergety-
ki wynika, iż protesty społeczności lo-
kalnej przeciwko realizacji inwestycji 
w biogazownie rolnicze dotyczą około 
55% projektów. Sprzeciw społeczny 
przyjmuje różne formy, m.in.: zbiera-
nie podpisów pod protestem, rozda-
wanie ulotek, rozwieszanie plakatów z 
negatywnymi informacjami o inwestycji.  
Z informacji uzyskanych od urzędni-
ków gmin, w których występują prote-
sty wynika, iż w większości wypadków 
stan wiedzy o technologii wytwarzania 
biogazu jest niski, a mieszkańcom bra-
kuje rzetelnych informacji z wiarygod-
nego źródła (za jakie nie jest uważany 
inwestor).

Badania własne Instytutu Agro-
energetyki jednoznacznie wykazały, 
że istnieje potrzeba podjęcia działań 
nastawionych na partnerską i otwartą 
komunikację z lokalnymi społeczno-
ściami. W związku z powyższym pod-
jęto decyzję o realizacji kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej „ABC Biogazowni 
Rolniczych”. Ideą przedsięwzięcia jest 
przedstawienie krok po kroku, w spój-
ny i przejrzysty sposób zasad funkcjo-
nowania oraz korzyści związanych z 

ABC Biogazowni Rolniczych
Biogazownie rolnicze, to instalacje, które wykorzystując biomasę pochodzenia 

rolniczego wytwarzają ekologiczną energię elektryczną i cieplną. W Polsce 
jest to stosunkowo nowa technologia pozyskiwania energii, ale charakteryzująca 
się bardzo dużym potencjałem rozwoju. W Niemczech, gdzie ten rodzaj wytwa-
rzania energii z biomasy rozpowszechnił się już kilkadziesiąt lat temu, obecnie 
funkcjonuje ponad 7000 biogazowni rolniczych. Tymczasem w Polsce aktualnie 
uruchomionych jest 35 biogazowni o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 
wynoszącej około 41 MWe.

biogazowniami rolniczymi. Projekt ma 
zasięg ogólnopolski i jest skierowany 
do dwóch głównych grup odbiorców:

 � mieszkańców środowisk wiejskich 
- mieszkańców obszarów na któ-
rych realizowane są inwestycje bio-
gazowe oraz terenów o wysokim 
potencjale rozwoju wykorzystania 
biogazu,

 � pracowników jednostek samorządu 
terytorialnego - urzędników z urzę-
dów gmin, starostw powiatowych 
oraz urzędów marszałkowskich. 
Głównym celem przedsięwzięcia 

jest podniesienie poziomu świadomo-
ści ekologicznej społeczeństwa oraz 
przedstawienie korzyści związanych 
z funkcjonowaniem biogazowni rolni-
czych, a zwłaszcza:

 � wzrost akceptacji społecznej dla 
budowy i eksploatacji biogazowni 
rolniczych, zmniejszenie liczby pro-
testów społecznych związanych z 
inwestycjami w biogaz,

 � przełamanie  stereotypów, mitów 
dotyczących wytwarzania energii 
z biogazu rolniczego,

 � przygotowanie urzędników do pro-
mowania zasad zrównoważonego 
rozwoju, prowadzenia konsultacji 
społecznych oraz zapobiegania 
konfliktom społecznym,

 � wzrost zainteresowania tematyką 
biogazowni wśród rolników, przed-
siębiorców, mieszkańców oraz 
władz lokalnych z terenów o wy-
sokim potencjale rozwoju biogazu,

 � zwiększenie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych i wykorzy-
stania lokalnie dostępnych źródeł 
energii.

Projekt jest realizowany do sierp-
nia 2013 r. Więcej informacji o przed-
sięwzięciu i planowanych spotkaniach 
na stronie internetowej www.abcbioga-
zowni.pl. Projekt „ABC Biogazowni Rol-
niczych” jest dofinansowany ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instytut Agroenergetyki planuje kon-
tynuację projektu od września 2013 r. 
pod nazwą „ABC Biogazowni Rolni-
czych 2.” Wszystkich zainteresowa-
nych organizacją spotkań, czy szkoleń 
zapraszamy do kontaktu. o

Projekt „ABC Biogazowni Rolni-
czych” obejmuje:

 � przeprowadzenie 6 szkoleń dla pra-
cowników jednostek samorządu te-
rytorialnego,

 � zorganizowanie 12 spotkań dla 
mieszkańców środowisk wiejskich,

 � przygotowanie makiety stacjonar-
nej biogazowni oraz animacji kom-
puterowej, które będą dostępne na 
spotkaniach,

 � uruchomienie strony internetowej 
Projektu,

 � uruchomienie bezpłatnego kursu 
e-learningowego na stronie www.
abcbiogazowni.pl,

 � rozpowszechnienie ulotek o bioga-
zowniach rolniczych.

Instytut Agroenergetyki 

ul. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa

tel.: 22 188 1235

abcbiogazowni@iae.org.pl

www.abcbiogazowni.pl

Paweł Kosiński,
Instytut Agroenergetyki Sp. z o.o.
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Wkrótce będziemy w Polsce mogli korzystać 
z gazu niekonwencjonalnego. Zaawansowane 

dyskusje polityków i biznesu, prace legislatorów, 
prowadzone przez inwestorów poszukiwania złóż 
węglowodorów - wszystko wskazuje na to, że mimo 
trudności i przeszkód stawianych przez oponentów, gaz łupkowy w Polsce 
„wypłynie”. Pytanie tylko: skąd? Z istniejących na terenie Polski złóż,  
czy amerykańskiego terminalu LNG w Świnoujściu?

Od prawie trzech lat problematyka 
gazu niekonwencjonalnego jest 

często dyskutowana we wszystkich 
gremiach, a w ostatnim roku tematy-
ka jest eksploatowana wyjątkowo in-
tensywnie. W większości przypadków 
dyskusje dotyczą profitów, jakie pań-
stwo uzyska w efekcie przemysłowe-
go wydobycia gazu ziemnego z łup-
ków oraz perspektyw stania się nową 
Norwegią, która swój dobrobyt zbu-
dowała między innymi na gazie (choć 
jednak konwencjonalnym). Intensyw-
ność dyskusji osłabiły niedawne przy-
padki wycofania się z Polski kilku duży 
graczy zainteresowanych rozpozna-
niem i wydobyciem gazu łupkowe-
go w naszym kraju, którzy zabrali ze 
sobą bezpowrotnie swoje know-how 
dotyczące procesu wydobywania ga-
zu łupkowego oraz prowadzenia tego 
biznesu w sposób gwarantujący zwrot 
z inwestycji i zyskowność.

Zwolennicy rozwijania koncepcji 
gazu niekonwencjonalnego argumen-
tują swoje racje, wskazując przykłady 
szybkiego wzrostu jego wydobycia w 
USA, w mniejszym stopniu w Australii 
i Kanadzie, sugerując, że odtworzenie 
identycznego schematu w Polsce jest 
jedynie kwestią czasu i dobrych chę-
ci, w tym instytucji rządzących. Igno-
ruje się przy tym istotne różnice i sto-
pień rozwoju branży wydobywczej w 
USA i Polsce.

 � Czynniki, które 
zdecydowały 
o sukcesie rewolucji 
gazowej w Stanach 
Zjednoczonych

W dyskusji publicznej rzadko wspo-
mina się o tym, że w USA sektor wy-
dobycia ropy i gazu istnieje i rozwija się 
intensywnie od ponad 100 lat. Przez 

dziesięciolecia wydobycia ropy nafto-
wej i gazu konwencjonalnego zosta-
ło wykonanych już kilkanaście tysię-
cy odwiertów, które są teraz źródłem 
informacji przy poszukiwaniu gazu z 
łupków, ułatwiając jego eksploatację. 
Takiej bazy informacyjnej Polska nie 
posiada, a stosowna dokumentacja 
jest gromadzona w tempie proporcjo-
nalnym do stopnia aktywności posia-
daczy koncesji, których działania nie 
zawsze nakierowane są na jak najszyb-
sze rozpoznanie potencjału złóż węglo-
wodorów na polskich ziemiach (vide 
DVP Service)1.

Rozwijane w Stanach Zjednoczo-
nych przez dziesięciolecia przemysł  
i infrastruktura związana z wydoby-
ciem gazu i ropy naftowej zostały bez-
pośrednio skierowane na sektor gazu 
z łupków. Producenci gazu z łupków 
z powodzeniem wykorzystują parki 
maszynowe służące wydobyciu kon-

adw. Igor Hanas, prawnik w polskim oddziale międzynarodowej kancelarii Squire Sanders

Nadchodzi gaz ziemny 
z łupków. Polskich 
czy amerykańskich?

1) http://www.lupkipolskie.pl/aktualnosci/newsy-z-polski/06-2013/dpv-service-oddaje-koncesje
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wencjonalnego gazu ziemnego. Rów-
nież te, które z powodu wyczerpa-
nia złóż, przez lata były nieaktywne,  
a dziś przeżywają swoją „drugą mło-
dość”. W Polsce nie mamy potencjału 
w postaci parku maszynowego i in-
frastruktury gazowej. Do ich powsta-
nia niezbędny jest czas, pieniądze  
i sprzyjające uwarunkowania prawno-
gospodarcze.

Istotną kwestią, o której niechętnie 
wspomina się podczas publicznych 
debat, są różnice interesu właścicieli 
terenów kryjących złoża węglowodo-
rów. W USA właściciel ziemi, powiedz-
my farmer, partycypuje w zyskach z 
wydobycia kopalin występujących 
pod powierzchnią jego nieruchomo-
ści, co powoduje, że jest zaintereso-
wany rozpoczęciem prac na swoim 
terenie, licząc na stosowne profity w 
przyszłości. Przed rozpoczęciem prac 
wydobywczych amerykańscy opera-
torzy zawierają z farmerem kontrakt, 
na mocy którego uzyskują prawo do 
dysponowania częścią gruntu w za-
mian za udział w zyskach z wydoby-
cia. W tym kontekście istnieje nawet 
pewnego rodzaju współzawodnictwo 
między właścicielami nieruchomości, 
na których mają być przeprowadzane 
prace poszukiwawcze, a następnie 
wydobywcze.

W Polsce, jak i w Europie, kopa-
liny są skarbem narodowym. Polski 
rolnik, w najgorszym przypadku, może 
być nawet wywłaszczony z ziemi, na 
której planowane są prace wydobyw-
cze. Pozostaje mu jedynie oczekiwać 
na ewentualne przyszłe profity pocho-
dzące pośrednio z podatków zasilają-
cych budżet państwa i samorządów 
lokalnych. Dlatego trudno się dziwić 
negatywnemu nastawieniu społecz-
ności lokalnych do prac poszukiwaw-
czych prowadzonych w pobliżu ich 
gospodarstw. Zwieńczone sukcesem 
poszukiwania gazu dla nich samych 
oznaczać mogą porażkę.

W kontekście społeczności lo-
kalnych ważnym czynnikiem, odróż-
niającym rynek amerykański od pol-
skiego, jest niewielkie zaludnienie 

terenów USA, na których wydobywa 
się gaz łupkowy. Wiąże się to z mniej-
szą uciążliwością samej produkcji dla 
tamtejszych mieszkańców. Ponadto 
poszczególne stany są właścicielami 
ogromnych niezaludnionych obsza-
rów, w przeszłości bezużytecznych, 
a obecnie dzierżawionych pod dzia-
łalność wydobywczą.

Przedstawione powyżej uwarunko-
wania pozwoliły Stanom Zjednoczo-
nym na stosunkowo szybkie wyko-
rzystanie gazu niekonwencjonalnego 
i zwiększenie jego udziału w krajowym 
rynku energii. Nie można zapominać, 
że rewolucji gazowej w USA sprzyjała 
także znacznie mniejsza niż w Polsce 
uciążliwość biurokracji w całym proce-
sie produkcyjnym. Mimo to, zamiana 
struktury wydobycia surowców energe-
tycznych i uzyskanie przez Stany Zjed-
noczone niezależności w tym obszarze 
zajęły prawie 15 lat. Proces wydobycia 
gazu z łupków na skalę przemysłową 
rozpoczął się w USA przed 2000 r., 
przyczyniając się do znaczącego spad-
ku wydobycia gazu konwencjonalnego 
off i on shore. Udział gazu łukowego 
zaczął dynamicznie zwiększać się po 
2005 r., przekraczając w 2012 r. 30% 
w całkowitej produkcji. To uczyniło ak-
tualnie USA największym producentem 
gazu naturalnego na świecie z wolu-
menem ponad 800 mld m3. Dominacja 
ta potrwa jeszcze długo i będzie wpły-
wać na inne sektory, w tym produkcji 
energii, ciepła i sektor przemysłowy.

Poniższy wykres przedstawia 
tempo wzrostu udziału gazu ziem-
nego z łupków w strukturze ogólne-
go wydobycia w Stanach Zjedno-
czonych, począwszy od połowy lat 
dziewięćdziesiątych. W długotermi-
nowej perspektywie tylko shale gaz 
będzie zwiększał swój wolumen.

 � Miejsce gazu 
łupkowego w 
strukturze produkcji 
energii w Stanach 
Zjednoczonych

Duży wolumen gazu ziemnego z 
łupków jako źródła energii oraz je-
go niska cena wpłynęły na strukturę 
źródeł wytwarzania energii w USA. 
W krótkim czasie udział energii wy-
twarzanej z węgla spadł z 49,6% w 
2005 r. do 37,4% w 2012 r.u, nato-
miast udział gazu wzrósł z 18,8% 
do 30,3%. Produkcja energii z gazu 
jest zwyczajnie tańsza (w co trudno 
jest uwierzyć w polskich lub euro-
pejskich warunkach). To samo doty-
czy wytwarzania ciepła systemowe-
go. Dlatego na rynku amerykańskim 
konsekwentnie modernizowane są 
zakłady w celu przystosowania ich 
do spalania paliwa gazowego. Ze 
względu na atrakcyjną cenę udział 
gazu naturalnego w ogólnym bilansie 
w najbliższych latach będzie syste-
matycznie rósł, kosztem udziału wę-
gla i produktów naftowych.

Źródło: Energy Information Agency, przegląd roczny 2013 
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 � Znaczenie gazu 
naturalnego w walce 
z emisjami gazów 
cieplarnianych

Rosnący udział wolumenu gazu 
naturalnego w wytwarzaniu energii 
elektrycznej i ciepła powoduje natu-
ralny spadek emisji gazów cieplarnia-
nych w globalnym bilansie Stanów 
Zjednoczonych. Przy tym trendzie 
USA są w stanie znacznie obniżyć 
bilans swoich emisji,  bez konieczno-
ści wymuszania modernizacji działa-
niami ustawowymi, co wytrąca wielu 
gremiom argument, iż tylko regulacja-
mi można doprowadzić do obniżenia 
emisji NOx i SOx. Dalsze obniżenie 
jest tym bardziej pewne, jeśli spojrzy-
my na poniższe dane wskazujące, iż 
budowane w najbliższej perspekty-
wie elektrownie będą oparte na gazie  
i energii ze źródeł odnawialnych. 
Dane wskazują, że w dalszej per-
spektywie nowe moce w energetyce  
i kogeneracji w USA zostaną zastą-
pione przez jednostki zasilane gazem,  
a elektrownie węglowe będą budo-
wane w śladowej skali, pomimo fak-
tu, że ceny węgla w USA są niższe, 
a jego wydobycie znaczenie łatwiej-
sze niż w Polsce.

Źródło: Energy Information Agency

 � Gaz łupkowy 
a odnawialne 
źródła energii

„Rewolucja łupkowa” w USA nie 
pozostała bez wpływu na kształt 
polityki mającej na celu promowa-

nie energii z odnawialnych źródeł 
(OZE) jako znacznie mniej emisyj-
nych i uciążliwych dla środowiska. 
Pod znakiem zapytania stanęły pla-
ny dotowania rozbudowy projektów 
OZE, co spowodowało, że kilka z 
nich zakończyło się fiaskiem. Oka-
zało się, że gaz łupkowy na rynku 
amerykańskim spełnia rolę pomostu 
pozwalającego na płynne przejście z 
gospodarki wysokoemisyjnej do po-
żądanego stanu, w którym różne sek-
tory mogą funkcjonować korzystając 
wyłącznie z czystej energii.

Droga rozwoju gazu łupkowego 
w USA, jego wpływ na bilans ener-
getyczny, powodują, że w Unii Euro-
pejskiej ma on wielu przeciwników. 
Potencjalne rozwinięcie się sektora 
gazu niekonwencjonalnego w Pol-
sce, podobnie jak w Stanach Zjed-
noczonych, umożliwiłoby stopniowe 
zmniejszenie udziału węgla w pro-
dukcji energii oraz rezygnację w naj-
bliższej przyszłości z kosztownych 
inwestycji w  energię z atomu. Roz-
wój gazu łupkowego wpłynąłby także 
na spowolnienie rozwoju rynku OZE.

 � Czy Unia Europejska 
uczyni sektor shale 
gas w Europie 
nieopłacalnym?

W Polsce, podobnie jak ostatnio 
w Wielkiej Brytanii, trwają intensyw-
ne prace legislacyjne mające na ce-
lu zachęcenie przyszłych inwestorów 
prywatnych do prowadzenia kosz-
townych poszukiwań złóż węglowo-
dorów. Oba kraje stanowią wyjątek, 
ponieważ co do zasady większość 
państw europejskich nie posiada tak 
dużych zasobów gazu łupkowego lub 
też rozwinęły inne rodzaje generacji 
energii, które w zderzeniu z shale 
gas w wydaniu amerykańskim, bez 
dotacji lub zaangażowania kapitało-
wego państwa, staną się zwyczaj-
nie nieopłacalne. Można by rzec, że 
państwa członkowskie bronią sta-
tus quo nie mniej konsekwentnie, 
jak Polska broni nadmiernego obcią-

żenia energetyki węglowej różnego 
rodzaju regulacjami, czyniącymi ją 
finalnie nieopłacalną, pomimo zuży-
wania najtańszego paliwa.

Agendy europejskie przekonują, 
że tylko odgórne, jednolite regula-
cje prawne dotyczące warunków po-
szukiwania i eksploatacji gazu, są w 
stanie ustrzec UE przed skażeniem 
środowiska oraz ignorowaniem wo-
li lokalnych społeczności, jak to ma 

Agendy 
europejskie 
przekonują, że 
tylko odgórne, 
jednolite regulacje 
prawne dotyczące 
warunków 
poszukiwania 
i eksploatacji 
gazu, są w stanie 
ustrzec UE 
przed skażeniem 
środowiska oraz 
ignorowaniem 
woli lokalnych 
społeczności, jak 
to ma miejsce 
rzekomo w USA

miejsce rzekomo w USA. Jednak wy-
starczy przyjrzeć się uważnie rynko-
wi amerykańskiemu, by dostrzec, że 
tamtejsze regulacje umożliwiające 
prowadzenie hydraulicznego szcze-
linowania, tworzone są przez organy 
administracji z uwzględnieniem woli 
lokalnych mieszkańców.

Po pierwsze, w wielu hrabstwach 
różnych stanów wprowadzono me-
meranda lub też zakaz prowadze-
nia hydraulicznego szczelinowania. 
Niektóre stany, jak Vermont, wpro-
wadziły de facto zakaz wydobycia 
gazu łupkowego. Lokalne społecz-
ności mają realny wpływ na decyzje 
o prowadzeniu na terenie ich hrab-
stwa działalności i na obszarach 

”
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gęsto zaludnionych wydobycie sha-
le gazu jest prawnie zakazane. Po 
drugie, Agencja Ochrony Środowi-
ska oprócz tego, że informuje i udo-
stępnia dane i analizy swoich badań 
wszystkim zainteresowanym, posia-
da również odpowiednią komórkę 
zajmującą się interwencjami w przy-
padku zgłoszonych nieprawidłowo-
ści lub zanieczyszczeń środowiska 
dokonywanych przez nierzetelnych 
koncesjonariuszy. Z tych powodów 
nie można się zgodzić z twierdzenia-
mi, iż sektor shale gas w USA działa 
w sposób nieskrępowany. W rzeczy-
wistości jest kontrolowany i agendy 
rządowe starają się, aby polityka in-
formacyjna dotycząca problemów 
związanych z wydobyciem gazu łup-
kowego była jak najbardziej transpa-
rentna, co zapobiec ma tworzeniu się 
skrajnych stanowisk zarówno prze-
ciw, jak i za wydobyciem.

UE nie może zabronić wydobycia 
kopalin na terytoriach państw człon-
kowskich, może jednak, poprzez od-
powiednią legislację, skutecznie znie-
chęcić potencjalnych inwestorów do 
rozpoczęcia prac. Podczas ostatnich 
lipcowych głosowań nad dyrektywą 
w sprawie oceny skutków inwestycji 
publicznych i prywatnych na środo-
wisko naturalne Komisja Środowiska 
Parlamentu Europejskiego przyjęła 
projekt, iż wszystkie etapy miedzy 
innymi eksploatacji gazu z łupków 
będą objęte pełną procedurą oce-
ny oddziaływania na środowisko. To 
oczywiście powoduje znaczące wy-
dłużenie oraz dodatkowe obciąże-
nie finansowe całego procesu inwe-
stycyjnego.

Nakładanie takich obowiązków 
formalnych i środowiskowych realizo-
wane w ramach polityki małych kro-
ków, polegającej na dodawaniu ob-
ostrzeń dotyczących wydobycia gazu 
niekonwencjonalnego do różnych dy-
rektyw, prowadzi do skutecznego za-
mknięcia tematu gazu z łupków w 
UE. W finalnym rachunku przez naj-
bliższych kilkanaście lat inwestorzy 
prywatni nie będą znać uzasadnie-

nia ekonomicznego dla poszukiwa-
nia węglowodorów na terenie krajów 
członkowskich. Choć w oficjalnej ko-
munikacji decydenci unijni w kwestii 
gazu niekonwencjonalnego formułują 
neutralne opinie, to rzeczywiste in-
tencje uwidaczniają się w kierunku, 
w jakim prowadzone są prace legi-
slacyjne. Najbliższe miesiące pokażą, 
czy w UE nastąpi zmiana podejścia 
do gazu łupkowego.

Oprócz zniechęcających sygna-
łów z Parlamentu Europejskiego  
i Komisji Europejskiej, dodatkowe 
wyzwania w sferze fiskalnej do tej 
pory stawiała również administracja 
publiczna w Polsce. Skutek był taki, 
że światowi operatorzy mający wie-

nie z podatków dla spółek poszu-
kujących i wydatkujących środki na 
wydobycie węglowodorów. Propo-
nuje także więcej stawek podatko-
wych, uzależnionych od struktury 
przychodów i kosztów związanych 
z taką działalnością. Jest to niewąt-
pliwie dobry sygnał dla inwestorów.

 � Czy mamy szansę 
na podobną do 
amerykańskiej 
„rewolucje łupkową”?

Analizując uwarunkowania ame-
rykańskie - rozwijający się od dzie-
sięcioleci przemysł wydobywczy na 
dużą skalę, jego potencjał, istnieją-
cą infrastrukturę gazową, mniejszy 
fiskalizm, prostsze procedury zwią-
zane z wydobyciem węglowodorów, 
a także samo nastawienie Ameryka-
nów, którzy w świetle prawa są wła-
ścicielami kopalin znajdujących się 
pod powierzchnią ich farm - zauwa-
żymy, że Polska jest w zupełnie innej 
sytuacji niż były Stany Zjednoczone, 
zaczynając swoją „przygodę” z ga-
zem niekonwencjonalnym.

Do wydobycia gazu łupkowego 
na przemysłową skalę droga jesz-
cze daleka. Poza pracą, jaką trze-
ba wykonać wewnątrz kraju, czeka 
nas jeszcze dużo dyplomatycznych 
wysiłków w Brukseli. USA rozwijały 
sektor gazu z łupków przez kilka-
naście lat. Nie powinnyśmy raczej 
spodziewać się, że w Polsce budo-
wa tego sektora potrwa krócej. Na 
zmianę struktury sektora energetyki 
zawodowej oraz ciepłownictwa przez 
wydobywany w Polsce gaz niekon-
wencjonalny będziemy musieli cze-
kać cierpliwie. W całym zamiesza-
niu gazowo-łupkowym jest dobra 
wiadomość dla konsumentów. Z ro-
snącym prawdopodobieństwem po 
2015 r. nasze rachunki za gaz będą 
niższe dzięki amerykańskiemu i ka-
nadyjskiemu shale gas, który miejmy 
nadzieję trafi do Europy Środkowo-
Wschodniej przez terminal LNG w 
Świnoujściu. o

loletnie doświadczenie w tym bizne-
sie bez sentymentu opuścili Polskę, 
przenosząc swoją aktywność w inne 
rejony świata, gdzie, przynajmniej w 
oficjalnej komunikacji, rządy nie kon-
centrują się wyłącznie na polityce 
fiskalnej wobec firm poszukiwaw-
czych. Wycofanie się kilku poważ-
nych inwestorów przyczyniło się do 
opracowania nowych, korzystniej-
szych dla inwestorów zasad opodat-
kowania wydobycia węglowodorów, 
które polski rząd ogłosił w połowie 
czerwca br. Przedstawiony projekt 
jest znacznie bardziej racjonalny. 
Przewiduje m.in. okresowe zwolnie-

Do wydobycia 
gazu łupkowego 
na przemysłową 
skalę droga 
jeszcze daleka. 
Poza pracą, jaką 
trzeba wykonać 
wewnątrz kraju, 
czeka nas 
jeszcze dużo 
dyplomatycznych 
wysiłków  
w Brukseli

”
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Barbara Smulska, inspektor, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Małe elektrownie wodne 
- niewykorzystany potencjał
oraz znaczenie w systemie
energetycznym kraju

Woda jako 
niezbędny element 

rozwoju cywilizacji, 
od zawsze odgrywała 
ogromną rolę w życiu 
człowieka. Dodatkowo 
jej czynnik energetyczny 
był siłą napędową dla 
techniki. W Polce już 
na przełomie XIX oraz 
XX w. zaczęto budować 
pierwsze elektrownie 
wodne. To właśnie one 
posiadają potencjał 
do produkcji energii 
elektrycznej, a przez 
to wpływ na system 
energetyczny kraju. 
Dziś te odnawialne 
źródła energii stanowią 
niewielki procent tego, 
czym były kiedyś. Z 
tego właśnie powodu, 
w przededniu wejścia w 
życie ustawy OZE, należy 
szczególnie podkreślić 
ich ogromne znaczenie. 

Zdecydowana większość zasobów hydrotechnicznych na terenie 
Polski to dorzecze Wisły. Także Karpaty czy Sudety posiadają 

duże możliwości pod tym względem. Jeszcze w latach 50. XX w. 
funkcjonowało tu 6 500 siłowni wodnych, dziś tylko 750. Ponad 80% 
potencjału technicznego nie jest wykorzystana. Dodatkowo bezpie-
czeństwo energetyczne oparte jest obecnie w głównej mierze na za-
sobach węgla. Niezaprzeczalne zalety siłowni wodnych to między in-
nymi ogólnie dostępna technologia, brak zanieczyszczenia środowiska 
oraz konieczności obsługi przez liczny personel, możliwość instalacji 
w miejscach trudno dostępnych, oddalonych od sieci energetycznej. 
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Dodatkowo budowa zbiorników re-
tencyjnych daje poprawę systemu 
przeciwpowodziowego. Jednak 
przedsięwzięcia związane z mały-
mi elektrowniami wodnymi są po-
pularne wśród ekologów. Protesty 
oraz skargi często uniemożliwiają 
ich pozytywne zakończenie. Skom-
plikowane przepisy, a także brak 
jednomyślnego głosu środowiska 
osób zainteresowanych tematem 
to skuteczna bariera dla inwestycji. 
Politycy powinni mieć na uwadze 
fakt przyspieszenia rozwoju gałęzi 
przemysłu związanych z sektorem 
budowlanym czy usługami przy 
wdrażaniu wyżej opisanych zadań. 
Firmy projektowe, zatrudnienie 
nowych pracowników, zaangażo-
wanie kadry naukowej stanowiło-
by podstawę do prężnych zmian  
w Polsce.

W ostatnim czasie na świecie 
odchodzi się od energetyki wiel-
koskalowej. Natomiast coraz czę-
ściej wdraża się przedsięwzięcia 
związane z energetyką rozproszo-
ną. Nie ma jej jednoznacznej defi-
nicji. Ogólnie można powiedzieć, 
że zalicza się tutaj źródła, które 
są rozmieszczone niezależne od 
centralnego planowania. Posiadają 
one moc do 150 MW. Na przykład  
w Wielkiej Brytanii, to instalacje dla 
których górna granica mocy wynosi 

r e k l a m a

100 MW, w Szwecji 1,5 MW. Inne 
źródło podaje podział na mikroge-
nerację (1 W do 5 kW), małą ge-
nerację (5kW-5MW), średnią ge-
nerację (5MW-50MW) oraz dużą 
generację (50-150 MW). Co ważne, 
poza wykorzystaniem paliw kon-
wencjonalnych dużą rolę odgrywa-
ją tutaj odnawialne źródła energii. 
Małe elektrownie wodne mają po-
tencjał, który w tym wypadku mo-
że być wykorzystany. Taki system 
posiada wiele zalet, jak chociaż-
by optymalna eksploatacja zaso-
bów naturalnych, obniżenie emisji 
CO2, zmniejszenie nakładów finan-
sowych oraz materiałowych na nie-
zbędną infrastrukturę przesyłową. 

Dodatkowo idea energetyki 
prosumenckiej wspiera tego typu 
przedsięwzięcia. Polega ona na 
tym, że prąd ma być wytwarzany 
przez konsumentów w gospodar-
stwach domowych. W chwili gdy 
zapotrzebowanie na energię byłoby 
większe, można ją pobierać bezpo-
średnio z konwencjonalnego źródła. 
Natomiast nadwyżka wygenerowa-
na przez małą elektrownię wodną  
(i nie tylko) oddawana do sieci. Jed-
nakże bez odpowiednich regula-
cji prawnych, na przykład Ustawy 
o odnawialnych źródłach energii, 
nie ma mowy o wejściu w życie te-
go typu rozwiązań na szerszą ska-

lę. Prawidłowe jej zapisy powinny 
zapewnić rozwój energetyki pro-
sumenckiej, czy uproszczenie pro-
cedur środowiskowych oraz budow-
lanych. 

Małe elektrownie wodne posia-
dają ogromny potencjał. Jednak-
że bez wsparcia ze strony Rządu, 
jednego kierunku myślenia osób 
zainteresowanych, nie ma mowy 
o wdrażaniu innowacyjnych przed-
sięwzięć. Tylko takie działania za-
pewnią odejście od monokultury 
węglowej oraz uniezależnienie się 
w części od sieci energetycznych 
poprzez wdrażanie przedsięwzięć 
związanych z wykorzystaniem od-
nawialnych źródeł energii (w tym 
MEW) na szerszą skalę. Dodatkowe 
to również zwiększenie wydajności 
pracy całego systemu elektroener-
getycznego. Zmieni się nie tylko in-
frastruktura sieci, ale cały proces 
zarządzania nimi. Wprowadzenie 
niezbędnych praktyk jest jedyną 
drogą do efektywnego wykorzysta-
nia siłowni wodnych oraz zapew-
nienia bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju. Będzie ono większe, 
gdy konsument w swojej świado-
mości zachowa ważne zagadnienie 
ochrony środowiska. Ma dziś ono 
coraz większe znaczenie nie tylko 
dla współczesnych, ale i przyszłych 
pokoleń. o

Projekty budowlane i wykonawcze

Bogate doświadczenie w projektowaniu 
biogazowni
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technologicznych
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 � Wynagrodzenie, 
odszkodowanie

Stosunek pojęć odszkodowania  
i wynagrodzenia był przedmiotem ana-
lizy Sądu Najwyższego m.in. w posta-
nowieniu wydanym 8 lutego 2013 r. 
w sprawie IV CSK 317/12. Zgodnie z 
prowadzonymi w tym orzeczeniu roz-
ważaniami, odszkodowanie to świad-
czenie, którego celem jest naprawienie 
uszczerbku o charakterze majątkowym 
powstałego na skutek lokalizacji i wy-
budowania urządzeń, z kolei wynagro-
dzenie jest bardziej ogólnym świadcze-
niem, które ma być ekwiwalentem za 
świadczoną przez drugą stronę rzecz 
lub usługę. 

Wynagrodzenie ma odpowiadać 
wartości świadczenia spełnionego na 
rzecz strony zobowiązanej do zapłaty 
lub korzyści, którą ta strona uzyskała 
w związku z tym świadczeniem. Jeże-
li jednak w związku z ustanowieniem 
prawa, powstanie szkoda w majątku 
właściciela nieruchomości, wówczas 
wynagrodzenie może rekompensować 
i ów uszczerbek. Chodzi o zapewnie-
nie pełnej ekwiwalentności świadczeń, 
równowagi ekonomicznej między stro-
nami, żeby przedsiębiorca przesyłowy 
nie uzyskiwał korzyści majątkowej kosz-
tem właściciela nieruchomości. 

Można zatem stwierdzić, iż wyna-
grodzenie jest świadczeniem bardziej 
pojemnym treściowo niż odszkodowa-
nie i może realizować jednocześnie cele 

odszkodowawcze, co w przypadku słu-
żebności przesyłu będzie odnosiło się 
przede wszystkim do odszkodowania 
za obniżenie wartości nieruchomości 
z uwagi na lokalizację i wybudowanie 
urządzeń przesyłowych1.

Na marginesie powyższych uwag 
należy podkreślić, iż okoliczność wybu-
dowania urządzeń przesyłowych zgod-
nie z prawem nie wyklucza powstania 
obowiązku odszkodowawczego. Od-
szkodowanie za zmniejszenie warto-
ści nieruchomości nie ma bowiem w 
tym przypadku wyrównać uszczerbku 
spowodowanego naruszeniem prawa, 
lecz zapobiec sytuacji, gdy właściciel 
nieruchomości, godząc się na zawar-
cie umowy z przedsiębiorcą, zrobi to 
kosztem swojego majątku. Pomimo za-

Wynagrodzenie za ustanowienie 
służebności przesyłu

Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz Jaroszewski Zamroch Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Dla właściwego zrozumienia mechanizmu określania wynagrodzenia za 
ustanowienie służebności przesyłu, w pierwszej kolejności konieczne jest 

wyjaśnienie wzajemnego stosunku pojęć „wynagrodzenia” i „odszkodowania”. 
Ustawodawca w przepisie art. 305(2) K.c. nadaje tej służebności charakter 
odpłatny stanowiąc, iż jej przymusowe ustanowienie powinno być połączone  
z przyznaniem właścicielowi nieruchomości „odpowiedniego wynagrodzenia”. 
Niestety w przepisach Kodeksu cywilnego próżno szukać definicji tego wyrażenia.

1) W tożsamy sposób wzajemną relację przedmiotowych pojęć wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu wydanym 27 lutego 2013 r. w sprawie IV CK 440/12.
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tem określenia świadczenia jako „od-
szkodowanie”, jego zapłata następuje 
na skutek działań w pełni legalnych2.

Ustawodawca, podając kryteria 
ustalenia wynagrodzenia posługuje 
się zwykle ogólnymi sformułowania-
mi, wskazując, że powinno ono być 
odpowiednie albo stosowne lub od-
powiadać wysokości poniesionego 
wydatku albo wartości rzeczy, czy też 
wartości utraconego prawa.

Doprecyzowanie owych kryteriów 
jest zadaniem orzecznictwa, a przede 
wszystkim sądu rozstrzygającego 
sprawę, w ramach której następuje 
konkretyzacja ogólnych norm praw-
nych dla ustalonego stanu faktyczne-
go. Z powyższym koresponduje nakaz 
wyrażony w postanowieniu wydanym 
przez Sąd Najwyższy 27 lutego 2013 r. 
w sprawie IV CSK 440/12, by to sąd 
rozstrzygający sprawę wskazywał bie-
głym rzeczoznawcom majątkowym 
podstawy wyceny oraz kryteria, które 
powinny być uwzględnione przy okre-
ślaniu wartości. Oznacza to, iż w po-
stępowaniu sądowym wykładni zwrotu 
„odpowiednie” w stosunku do wyna-
grodzenia w konkretnym układzie oko-
liczności faktycznych ma dokonywać 
sąd jako aktywny uczestnik procesu 
określania wartości wynagrodzenia za 
ustanowienie służebności przesyłu.

W powołanym wyżej postanowie-
niu Sąd Najwyższy wskazał jeszcze, iż 
„za odpowiednie wynagrodzenie może 
być uznane takie, które będzie stano-
wić ekwiwalent wszystkich korzyści, 
jakich właściciel nieruchomości zo-
stanie pozbawiony w związku z jej ob-
ciążeniem”, z tym zastrzeżeniem, że 
nie może ono przewyższać wartości 
nieruchomości.

 � Perspektywa wyceny 

Sąd Najwyższy dokonując wykład-
ni pojęcia odpowiedniego wynagro-
dzenia wyraził ciekawą myśl, że sąd 

rozstrzygający sprawę powinien zi-
dentyfikować i zastosować te kryte-
ria wyceny, którymi kierowałyby się 
strony, gdyby uzgadniały wysokość 
wynagrodzenia w umowie3.

Ustalenie wartości majątkowej 
prawa służebności przesyłu możli-
we jest do przeprowadzenia jedynie 
z perspektywy właściciela oraz war-
tości prawa własności konkretnej nie-
ruchomości. Bardzo trudno bowiem 
jest oszacować w jakim stopniu usta-
nowienie pojedynczego prawa rzeczo-

twie sądów powszechnych, które nie 
limitują możliwych podstaw ustalania 
wysokości wynagrodzenia, pod warun-
kiem jednak, że ich istnienie zostanie 
udowodnione.

Trzeba podkreślić znaczenie ostat-
niego zdania - obowiązkiem właści-
ciela nieruchomości jest zgłosić kon-
kretne żądania w zakresie elementów 
wynagrodzenia za ustanowienie słu-
żebności przesyłu i je udowodnić, 
przez co w praktyce będziemy rozu-
mieli zgłoszenie wniosku o przeprowa-
dzenie dowodu z opinii biegłego są-
dowego rzeczoznawcy majątkowego. 
Sąd z urzędu nie powinien doszukiwać 
się możliwych szkód, jakie w majątku 
właściciela nieruchomości powstały  
w związku z lokalizacją i wybudowa-
niem urządzeń, to zadanie właściciela 
jako strony postępowania.

Dla identyfikacji korzyści, których 
właściciel zostanie pozbawiony i nie-
dogodności, które będą skutkiem lo-
kalizacji, wybudowania i eksploatacji 
urządzeń przesyłowych, konieczne 
jest przede wszystkim ustalenie prze-
znaczenia lub potencjalnego sposobu 
korzystania z nieruchomości, według 
kolejności:

 � w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego,

 � w decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu,

 � w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego gminy,

 � uwzględniając przeznaczenie  
i sposób korzystania z nierucho-
mości sąsiednich - z tym zastrze-
żeniem, iż taki sposób ustalania 
przeznaczenia może dotyczyć tyl-
ko postępowania sądowego, nie 
zaś operatów prywatnych spo-
rządzanych na zlecenie jednej ze 
stron.

Drugim krokiem jest ustalenie spe-
cyfiki urządzeń oraz generowanego 

Wynagrodzenie 
za ustanowienie 
służebności 
przesyłu jest 
świadczeniem 
o złożonym 
charakterze 
prawnym, 
którego wartość 
determinują 
konkretne 
uwarunkowania 
na nieruchomości 
obciążanej tym 
prawem

”

wego wpływa na zwiększenie wartości 
przedsiębiorstwa oraz poprawę jego 
funkcjonowania, zatem jaką korzyść 
uzyskuje przedsiębiorca.

Dla właściciela nieruchomości 
wynagrodzenie za ustanowienie słu-
żebności przesyłu powinno stanowić 
ekwiwalent wszystkich korzyści, któ-
rych zostanie pozbawiony w związku 
z obciążeniem nieruchomości, powin-
no też pokryć wszystkie niedogod-
ności, jakie w przyszłości dotkną go  
w związku z ustanowieniem służebno-
ści4. Ta bardzo ważna zasada została 
w pełni zaaprobowana w orzecznic-

2) Tożsamy mechanizm wypłaty odszkodowania za legalne ograniczenie prawa własności występuje w przypadku wydania decyzji opartej o przepis art. 124 ust. 1 u.g.n., 
jak również w przypadku odszkodowania uregulowanego przepisami art. 36 § 1-3 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r., nr 647).

3) Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 lutego 2013 r., IV CSK 317/12.

4) G. Matusik, Własność urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, Warszawa 2011, s. 395. oraz powołana tam literatura.
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przez nie zakresu i stopnia natężenia 
uciążliwości dla właściciela nierucho-
mości, co powinno uwzględniać za-
równo skutki samego utrzymywania 
urządzeń, zajmowania powierzchni, 
ograniczenia w korzystaniu z nierucho-
mości i rozporządzeniu nią, ale także 
towarzyszące urządzeniom zjawiska 
jak hałas, nagrzewania powierzchni 
czy brzydkie zapachy. W tym aspek-
cie Sąd Najwyższy podkreśla również 
istotne znaczenie sposobu przebiegu 
urządzeń przez nieruchomość (np. w 
poprzek, przy granicy) oraz rolę czyn-
ników estetycznych w odniesieniu do 
urządzeń naziemnych wybudowanych 
na nieruchomościach o przeznacze-
niu budowlanym albo rekreacyjnym5.

 � Podstawy ustalenia 
wynagrodzenia 
za ustanowienie 
służebności przesyłu

Zgodnie z powyższymi uwagami, 
wynagrodzenie za ustanowienie słu-
żebności przesyłu powinno rekompen-
sować wszelkie ograniczenia w ko-
rzystaniu z nieruchomości, wszystkie 
szkody powstałe w związku z lokali-
zacją, wybudowaniem i eksploatacją 
urządzeń oraz związaną z tym utratę 
wszystkich korzyści.

Można zatem stwierdzić, posłu-
gując się pojęciami sformułowanymi 
w projektowanej nowelizacji Kodeksu 
cywilnego6, iż podstawą ustalenia wy-
nagrodzenia za ustanowienie służeb-
ności przesyłu powinny być:

 � obniżenie wartości nieruchomości 
na skutek lokalizacji oraz wybudo-
wania i trwałego pozostawienia na 
nieruchomości urządzeń przesy-
łowych,

 � utrata pożytków, utracone korzyści 
i inne szkody powstałe w związku 
z lokalizacją, wybudowaniem i eks-
ploatacją oraz konserwacją urzą-
dzeń przesyłowych,

 � obniżenie użyteczności nieru-

chomości, co należy utożsamiać 
ze współkorzystaniem z nieru-
chomości przez jej właściciela  
i przedsiębiorcę przesyłowego w 
przyszłości.

 � Obniżenie użyteczności 
nieruchomości

Wynagrodzenie należne właścicie-
lowi za obniżenie użyteczności nieru-
chomości, które można określić jako 
świadczenie za współkorzystanie z 
nieruchomości przez strony na przy-
szłość, powinno zostać ustalone przy 
uwzględnieniu zarówno czynnej, jak  
i biernej strony służebności przesyłu. 
Czynniki determinujące jego wartość 
będą zatem odnosiły się nie tylko do 
uprawnień przedsiębiorcy i potrzebnej 
dla ich wykonywania powierzchni grun-
tu, ale i do ograniczeń dla właścicie-
la nieruchomości, również w strefach, 
gdzie przedsiębiorca nie będzie efek-
tywnie wykonywał czynności związa-
nych z eksploatacją urządzeń. 

Innymi słowy, w przypadku nieru-
chomości budowlanych ewentualny 
zakaz zabudowy będzie wpływał za-
równo na obniżenie wartości nieru-
chomości, na skutek utraty albo ogra-
niczenia funkcji budowlanej, jak i na 
wynagrodzenie za obniżenie użytecz-
ności nieruchomości. 

Współczynnik współkorzystania 
winien zostać zastosowany dla całej 
powierzchni zajętej przez urządzenia, 
z uwzględnieniem jednak uprzedniego 
zastosowania współczynnika korekty 
utraty wartości nieruchomości, albo-
wiem współkorzystanie odnosimy do 
nieruchomości w stanie obciążonym 
urządzeniami, a nie wolnym od nich. 

 � Obniżenie wartości 
nieruchomości

W zakresie ustalania składników 
wynagrodzenia za ustanowienie słu-
żebności przesyłu, w orzecznictwie 

i doktrynie istotne znaczenie przypi-
suje się uchwale wydanej 8 września 
2011 r. w sprawie III CZP 43/11. We 
wskazanym orzeczeniu Sąd Najwyż-
szy w sposób jednoznaczny wyraził 
stanowisko, iż właścicielowi nierucho-
mości obciążonej urządzeniami prze-
syłowymi nie przysługuje wobec nie-
uprawnionego posiadacza służebności 
przesyłu samodzielne roszczenie o na-
prawienie szkody z powodu obniżenia 
jej wartości, związanej z normalnym 
korzystaniem z nieruchomości w za-
kresie odpowiadającym treści takiej 
służebności.

Należy podkreślić słowo samo-
dzielne, albowiem uchwała dotyczyła 
przypadków, gdy właściciele wytaczali 
powództwa o zapłatę odszkodowania 
wyłącznie z uwagi na obniżenie war-
tości nieruchomości spowodowane 
lokalizacją i wybudowaniem urządzeń.

Sąd Najwyższy zanegował moż-
liwość dochodzenia przez właścicie-
li odszkodowania za utratę wartości 
rynkowej nieruchomości, albowiem dla 
samego powstania roszczenia o zapła-
tę takiego świadczenia niezbędne jest, 
żeby szkoda nabrała cech trwałości  
i nieodwracalności.

Istnienia tych cech nie można 
stwierdzić wówczas, gdy właściciel 
nieruchomości dysponuje środkami 
prawnymi, które umożliwiają mu usu-
nięcie urządzeń (czemu służy roszcze-
nie negatoryjne z przepisu art. 222 § 2 
K.c.) albo żądanie rekompensaty dla 
uszczerbku w formie świadczenia pie-
niężnego7, co może zostać zapewnio-
ne poprzez ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu.

Sąd Najwyższy podkreślił, iż po-
sługiwanie się przez ustawodawcę w 
przepisie art. 305(2) K.c. wyrazem „wy-
nagrodzenie” nie pozbawia tego świad-
czenia możliwości realizacji w części 
funkcji odszkodowawczej. Wynagro-
dzenie to powinno obejmować rów-
nież odszkodowanie za zmniejszenie 
się wartości rynkowej nieruchomości 

5) Postanowienie Sądu Najwyższego z 8 lutego 2013 r., IV CSK 317/12.

6) Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z 07.12.2011 r., oznaczonym jako druk sejmowy nr 74.

7) Uchwała Sądu Najwyższego z 8 września 1988 r., III CZP 76/88.
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na skutek lokalizacji i wybudowania 
urządzeń.

Poza zakresem tego odszkodowa-
nia znajduje się rekompensata za skut-
ki zwykłego używania rzeczy (częścio-
we zużycie, drobne uszkodzenia), to 
bowiem objęte jest wynagrodzeniem 
za korzystanie z nieruchomości, z kolei 
odszkodowanie za zdarzenia nietypo-
we jak wylanie się wody, wydostanie 
pary czy pożar to przedmioty osob-
nych roszczeń odszkodowawczych.

Omawiana uchwała została później 
wielokrotnie powtórzona w orzecznic-
twie Sądu Najwyższego oraz w orze-
czeniach sądów powszechnych8. 
Obecnie, jednolicie przy ustalaniu wy-
sokości wynagrodzeń za ustanowienie 
służebności przesyłu, szacowany jest 
składnik odszkodowawczy (za obni-
żenie wartości nieruchomości) i wy-
nagrodzenie sensu stricto za współ-
korzystanie z nieruchomości przez 
przedsiębiorcę przesyłowego (za ob-
niżenie użyteczności nieruchomości).

Trzeba jednak zastrzec, że w przy-
padku nielegalnego wybudowania 
urządzeń możliwe jest dochodzenie 
przez właściciela nieruchomości sa-
modzielnego odszkodowania na pod-
stawie przepisów o odpowiedzialności 
odszkodowawczej z deliktu (art. 415  
i następne K.c.), z zastrzeżeniem jed-
nak obowiązku udowodnienia przez 
właściciela wszystkich przesłanek tej 
odpowiedzialności po stronie przed-
siębiorcy.

Na koniec warto przywołać pogląd 
Sądu Najwyższego wyrażony w posta-
nowieniu wydanym 27 lutego 2013 r. 
w sprawie IV CSK 440/12 w przed-
miocie nieprzysługiwania właścicielo-
wi nieruchomości roszczenia o wyrów-
nanie uszczerbku na skutek obniżenia 
jej wartości, jeżeli kupił nieruchomość 
już zabudowaną urządzeniami. W ta-
kim przypadku mogłoby dojść do bez-
podstawnego wzbogacenia właścicie-
la, który nabył nieruchomość po cenie 
niższej od wartości nieruchomości nie-
obciążonej urządzeniami.

 � Czynniki decydujące 
o wysokości 
wynagrodzenia 
za ustanowienie 
służebności przesyłu 

Sąd Najwyższy, dostrzegając ogól-
nikowy charakter regulacji ustawowej, 
jak również rozbieżności w orzecznic-
twie sądów powszechnych w zakre-
sie sposobu rozumienia odpowied-
niego wynagrodzenia, w treści swoich 
orzeczeń zaczął wskazywać w sposób 
praktyczny na czynniki (kryteria) wpły-
wające na wysokość wynagrodzenia 
za ustanowienie służebności przesyłu.

W postanowieniu wydanym 27 lu-
tego 2013 r. w sprawie IV CSK 440/12 
wskazał, iż katalog owych czynników 
nie ma charakteru zamkniętego, a ich 
indywidualizacja powinna nastąpić sto-
sownie do okoliczności konkretnego 
przypadku: „przy ustalaniu wysoko-
ści tego wynagrodzenia należy brać 
pod uwagę wszystkie okoliczności da-
nej sprawy, interes stron, społeczno-
gospodarczy charakter służebności  
i rekompensaty należnej właścicielowi 
nieruchomości obciążonej.”

Jako przykładowe Sąd Najwyższy 
wskazał następujące czynniki, doko-
nując ich podziału według kryterium 
strony stosunku służebności przesyłu.

Po stronie właściciela nieruchomo-
ści takimi czynnikami mogą być:

 � charakter nieruchomości - położe-
nie, rodzaj, rozmiar, kształt,

 � jej społeczno-gospodarcze prze-
znaczenie ujęte w miejscowym 
planie zagospodarowania prze-
strzennego, albo w studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego,  
a w ich braku właściwości terenu  
i sposób korzystania z nierucho-
mości sąsiednich,

 � utrata pożytków,
 � zakres ograniczenia w prawie 

rozporządzania, swobodnego de-
cydowania o przeznaczeniu nieru-
chomości, zagospodarowania jej,

 � zakres i sposób ingerencji przed-
siębiorcy oraz pozbawienia władz-
twa nad nią,

 � sposób przebiegu urządzeń,
 � trwałość i nieodwracalność ob-

ciążenia w dłuższej perspektywie 
czasu,

 � uciążliwość ustanowionego pra-
wa.
Po stronie przedsiębiorcy rozwa-

żaniu podlegać powinno:
 � zaspokajanie potrzeb społecznych 

(w tym właściciela nieruchomości), 
które nie mogą być zaspokojone 
bez ograniczenia własności nie-
których osób,

 � wpływ prawa do korzystania z nie-
ruchomości na wartość przedsię-
biorstwa i możliwość prowadzenia 
działalności gospodarczej,

 � wpływ korzystania z mediów sie-
ciowych na szybsze tempo rozwo-
ju gospodarczego.

 � Wnioski

Wynagrodzenie za ustanowienie 
służebności przesyłu jest świadcze-
niem o złożonym charakterze praw-
nym, którego wartość determinują 
konkretne uwarunkowania na nieru-
chomości obciążanej tym prawem. 
Właściciel nieruchomości powinien 
poprzez wypłatę przedmiotowego wy-
nagrodzenia uzyskać ekwiwalent za 
wszelki uszczerbek majątkowy, jakie-
go doznał w związku z lokalizacją i wy-
budowaniem urządzeń przesyłowych, 
chyba że już uprzednio jego interes 
został w tym zakresie zaspokojony, w 
szczególności poprzez obniżoną cenę 
nieruchomości przy jej nabyciu. Nie-
zależnie jednak od przyjętych w danej 
sprawie podstawy i czynników wyceny, 
punktem wyjścia zawsze powinna być 
wartość nieruchomości, stanowiąc jed-
nocześnie, co do zasady, górną gra-
nicę wysokości tego świadczenia. o

Piotr  Zamroch jest autorem bloga 
prawniczego www.przesyl-energii.pl

8) Wyrok Sadu Najwyższego z 15 września 2011 r., II CSK 681/10; wyrok Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 2013 r., II CSK 504/12; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 lipca 
2012 r., I ACa 1367/11; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 25 października 2012 r., I ACa 652/12; wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13 lutego 2013 r., I ACa 1398/12.
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Proszę omówić schemat funk-
cjonowania miejskiej sieci ciepłow-
niczej w Warszawie.

Dalkia Warszawa zarządza najwięk-
szą w Unii Europejskiej siecią ciepłow-
niczą, dostarczającą ciepło systemo-
we i ciepłą wodę do 80% budynków w 
Warszawie. Od października 2011 jest 
częścią międzynarodowej grupy Dalkia, 
europejskiego lidera w zakresie usług 
energetycznych.

Zarządzamy systemem ciepłowni-
czym o długości sieci cieplnych 1740 km. 
System zasila blisko 19 tys. obiektów 
na obszarze Warszawy. Dostawa ciepła 
realizowana jest poprzez ponad 15 tys. 
węzłów cieplnych.

W latach 50. i 60., kiedy Warsza-
wa  zaczęła się odbudowywać, nie by-
ło jeszcze miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Powstawały dopiero jej zalążki. Problem 
ogrzewania osiedli został rozwiązany 
poprzez budowę indywidualnych, osie-
dlowych kotłowni węglowych. Pod ko-
niec lat 60., kiedy miejska sieć ciepłow-
nicza oplotła już te rejony, Stołeczne 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
podjęło decyzję o likwidacji uciążliwych 
kotłowni osiedlowych. Zlikwidowano 
urządzenia, a w pomieszczeniach wy-
budowano węzły grupowe, podłączając 
je do miejskiej sieci ciepłowniczej, wy-
korzystując instalację rozbiorczą, któ-
ra dostarczała ciepło z kotłowni do bu-

Rozmowa z Ryszardem Płotnickim, dyrektorem Jednostki Realizacji Projektów w Dalkii Warszawa S.A.

Wymiana węzłów grupowych 
na indywidualne węzły cieplne
w Warszawie
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dynków jako sieć niskich parametrów. 
Łącznie w warszawskim systemie cie-
płowniczym funkcjonuje ponad 500 wę-
złów grupowych, z czego prawie 300 
jest własnością Dalkii Warszawa S.A.

Jakie są uciążliwości związane 
z eksploatacją węzłów grupowych?

W związku z tym, że są to węzły, 
które posiadają sieć niskich parame-
trów prawie 50-letnią, powstaje pro-
blem wzrostu strat na przesyle energii. 
Rejestrujemy, że sieci niskoparametro-
we zasilane z węzłów grupowych mają 
dużo większy wskaźnik awaryjności w 
stosunku do normalnej sieci miejskiej. 
Nie ma możliwości prowadzenia tzw. 
indywidualnej gospodarki cieplnej w 
takim budynku. Wynika to z tego, że 
jeżeli w budynku funkcjonuje węzeł in-
dywidualny, właściciel lub wspólnota 
mieszkaniowa podejmują sami decy-
zję, kiedy chcą rozpocząć lub zakoń-
czyć ogrzewanie. W przypadku węzłów 
grupowych ta zasada jest niemożliwa. 
Przyjęta została procedura, że w mo-
mencie zgłoszenia 50% mocy budyn-
ku zasilanego z węzła grupowego, taki 
węzeł grupowy rusza. Z węzła grupo-
wego nie ma możliwości podgrzewu 
ciepłej wody, w związku z tym budynki 
zasilane z tych węzłów są wyposażo-
ne w piecyki gazowe. Ich likwidacja jest 
niemożliwa, dlatego nie ma możliwości 
realizacji procesu obniżania emisji. Ist-
nieje również brak ekonomicznych pod-
staw do wdrożenia termomodernizacji. 

Czy na cele realizacji projektu 
złożyły się również inne fakty? 

Na przełomie 2004 i 2005 r. spo-
łeczność dzielnicy Mokotów zgłosiła 
problem tzw. „sieci niczyich” nisko-
parametrowych. Nie dopełniono bo-
wiem w odpowiednim czasie przeka-
zania wszystkich sieci ciepłowniczych 
do SPEC-u. W związku z tym, sieci te 
nie były remontowane. W latach 2005-
2006 ilość awarii, która występowała 
na tych sieciach zaczęła znacząco ob-
ciążać odbiorców ciepła. Problem ten 
został zgłoszony do UM Warszawa. 
Władze miasta skierowały rozwiązanie 

zagadnienia do naszego przedsiębior-
stwa ciepłowniczego - ówczesnego 
SPEC-u. W ten sposób powstał zalą-
żek tego projektu, czyli wymiana wę-
złów grupowych na indywidualne wę-
zły cieplne.

Proszę wymienić główne cele re-
alizacji projektu.

Głównym celem jest zmniejszenie 
strat energii powstającej w procesie 
dystrybucji ciepła, ale również likwida-
cja zagrożenia ciągłości dostawy cie-
pła, zwłaszcza dla rejonów zasilanych 
siecią o tzw. nieokreślonej strukturze 
własnościowej.

su i rewitalizacja częściowo zdegrado-
wanej infrastruktury, gdyż miejska sieć 
ciepłownicza niskich parametrów bez 
określonej własności o długości 8,5 km 
w zakresie średnic Dn 32-200 wymaga 
pilnej przebudowy. Zamierzamy również 
stworzyć możliwość podgrzewu wody 
gospodarczej w indywidualnych wę-
złach cieplnych poprzez doposażenie 
w moduł ciepłej wody przy likwidacji 
„piecyków gazowych”.

Proszę omówić obszar realiza-
cji projektu oraz jego szczegółowy 
zakres.

Projekt realizowany będzie w dziel-
nicach: Mokotów, Praga Południe, 
Ochota, Wola, Żoliborz i Bielany oraz 
Śródmieście. W pozostałych dzielni-
cach Warszawy nie ma węzłów grupo-
wych, z wyjątkiem jednej - Praga Pół-
noc. Tak jak wspomniałem - dzielnica 
Mokotów była tym zalążkiem - inicja-
torem projektu likwidacji węzłów gru-
powych.  

Projekt obejmuje zamianę 100 wę-
złów grupowych na 765 węzłów indy-
widualnych. Zostały określone dla nich 
standardy dopisania na listę uzupełnia-
jącą ponad 40 węzłów na Mokotowie. 
Dopisaliśmy węzły, które mają najwięk-
szą uciążliwość tzw. eksploatacyjną. 
Oznacza to, że im większy jest węzeł 

Ryszard Płotnicki, dyrektor 

Jednostki Realizacji Projektów

w Dalkii Warszawa S.A.

Głównym celem 
Projektu jest 
zmniejszenie 
strat energii 
powstającej 
w procesie 
dystrybucji 
ciepła, ale 
również likwidacja 
zagrożenia 
ciągłości dostawy 
ciepła, zwłaszcza 
dla rejonów 
zasilanych siecią o 
tzw. nieokreślonej 
strukturze 
własnościowej

”

Cele szczegółowe, które z tego wy-
nikają to oczywiście ograniczenie strat 
ciepła „na przesyle”, likwidacja przerw 
w dostawie ciepła w wyniku awaryjnych 
wyłączeń - awarie na obszarach sieci  
o nieuregulowanej formie prawnej na 
Mokotowie. Celem projektu jest również 
likwidacja ubytków wody sieciowej oraz 
„odświeżenie” infrastruktury sieciowej, 
gdyż 40-50-letnie sieci niskoparame-
trowe kanałowe wymagają przepro-
wadzenia modernizacji (przebudowy)  
z uwagi na długoletni okres eksploatacji. 
Istotne jest również uregulowanie statu-
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grupowy, zasila więcej budynków i obej-
muje większy obszar, tym eksploatacyj-
nie oznacza to coraz większe trudno-
ści. Wytypowaliśmy również takie węzły 
grupowe, których sieć ciepłownicza 
niskich parametrów wykazywała naj-
większy wskaźnik awaryjności. W ten 
sposób ustaliliśmy listę 100 węzłów 
grupowych, które zostały skierowane 
do tego projektu.

Czy moce cieplne ulegną zmia-
nie?

Nie zmienią się. Całkowita moc 765 
węzłów indywidualnych na potrzeby cen-
tralnego ogrzewania wynosi 125,6 MW. 
Wybudowane zostanie także ok. 29 km 
sieci ciepłowniczej preizolowanej, w za-
kresie średnic Dn 32-400 mm. Nowo 
wybudowana sieć zastąpi sieci kana-
łowe niskich parametrów o łącznej dłu-
gości ok. 42 km.

Różnica w długościach sieci wyni-
ka m.in. z tego, że sieci niskoparame-
trowe często były rozprowadzane po-
przez budynki, wykorzystując piwnice. 
Nowe sieci, które obecnie budujemy 
są zawsze prowadzone na zewnątrz 
budynków. Tylko w wyjątkowych sytu-
acjach lokalizacyjnych wykorzystywany 
będzie tranzyt poprzez budynek.

Projekt jest niesamowicie „roz-
członkowany”. Jak zabezpieczyli-
ście się przez tym, aby projekt został 
zrealizowany w pełnym zakresie i w 
ograniczonym czasie, założonym na 
samym początku?

Zgadza się. Projekt będzie realizo-
wany do końca 2016 r. i dotyczy kilku 
dzielnic oraz prawie 800 odbiorców. 
Analizując sprawę, doszliśmy do wnio-
sku, że trzeba skupić wszystko w jed-
nych rękach. Zostały stworzone bardzo 
szczegółowe założenia, które zostały 
przedstawione odbiorcom na specjal-
nych spotkaniach informacyjnych. 

Założyliśmy, że Dalkia będzie opra-
cowywać dokumentację techniczną  
i wszystkie kwestie związane z formal-
no-prawnymi pozwoleniami, aby uzy-
skać decyzję pozwolenia na budowę. 
Założyliśmy również, że projekt będzie-

my sami realizować w pełnym zakresie. 
Warto wspomnieć, że aby wybudować 
węzeł w istniejącym budynku, trzeba 
wytypować dla niego pomieszczenie 
spełniające odpowiednie wymogi bez-
pieczeństwa, przepisów bhp oraz in-
nych przepisów branżowych. Aby zdjąć 
ten obowiązek z prawie 800 odbiorców, 
przejęliśmy ten obowiązek na siebie, 
przygotowując odpowiednią dokumen-
tację techniczną. 

Jakie kwestie są zatem po stro-
nie odbiorcy?

Po stronie odbiorcy pozostaje tyl-
ko wskazanie lokalizacji pomieszcze-
nia indywidualnego, połączenie istnie-
jącej instalacji wewnętrznej centralnego 
ogrzewania do nowego węzła cieplnego 
wraz z wykupieniem urządzenia zabez-
pieczającego instalację. Szacunkowe 
nakłady na prace wyniosą średnio ok. 
10 000 złotych. 

Podłączenie istniejącej instalacji 
wewnętrznej centralnego ogrzewania 
w budynku do nowego indywidualne-
go węzła cieplnego nie powoduje ko-
nieczności wykonywania jej remontu 
lub wymiany.

Wszystkie te informacje zostały 
przekazane odbiorcom podczas spo-
tkań informacyjnych. Projekt spotkał 
się z bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, co bardzo ułatwia nam 
jego realizację. 

Czy realizacja projektu przyniesie 
Państwu korzyści finansowe?

Projekt nie generuje nowych odbior-
ców ciepła. Jest to tylko zamiana spo-
sobu zasilania w ciepło z dotychczaso-
wego poprzez węzeł grupowy na węzeł 
indywidualny.

Nie jest to projekt biznesowy, dla-
tego też zaczęliśmy szukać wsparcia 
finansowego, tym bardziej że jego za-
łożenia są zgodne z ochroną środowi-
ska. Część projektu - 42 węzły grupo-
we - skierowaliśmy na samym początku 
do Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy, który jest formą bezzwrot-
nej pomocy finansowej przyznanej 
przez rząd Szwajcarii Polsce i pozo-

stałym państwom członkowskim UE. 
Pozostałą część Projektu - 58 węzłów 
grupowych - skierowaliśmy również do 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko. Podstawowym celem 
Programu Szwajcarskiego jest zmniej-
szenie różnic w rozwoju społeczno-go-
spodarczym pomiędzy Polską a wysoko 
rozwiniętymi krajami UE. 

W grudniu 2007 r. została zawarta 
na okres 10 lat Umowa Ramowa po-
między Szwajcarską Radą Federalną 
a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po pozytywnej ocenie Wniosku - Za-
rysu Propozycji Projektu przez Władzę 
Wdrażającą Programy Europejskie, Biu-
ro Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy zaproponowało rozsze-
rzenie Wniosku o część złożoną do 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko (58 węzłów grupowych), 
tj. do pełnego zakresu projektu obej-
mującego 100 węzłów grupowych.  
W lipcu 2011 r. złożyliśmy do Szwaj-
carsko-Polskiego Programu Współpra-
cy Wniosek - Kompletną Propozycję 
Projektu. Umowa pomiędzy Szwajcarią  
a Rzeczpospolitą Polską, dotycząca 
dofinansowania na rzecz naszego Pro-
jektu została podpisana 9 maja 2012 
r. Umowa w sprawie Realizacji Projek-
tu pomiędzy Władzą Wdrażającą Pro-
gramy Europejskie a Dalkią Warszawa 
S.A., która kończy okres fazy przygo-
towawczej i rozpoczyna okres wdraża-
nia Projektu, podpisana została 2 lipca 
2012 r. Realizacja jest przewidziana na 
lata 2012-2016.

Jaki jest aktualny etap realizacji 
projektu?

Na przełomie lat 2012-2013 zli-
kwidowanych zostało 8 węzłów gru-
powych, wybudowano 26 indywidual-
nych węzłów cieplnych oraz 1.265,6 m 
sieci ciepłowniczej preizolowanej.

W 2013 r. planujemy likwidację ko-
lejnych 26 węzłów grupowych, budowę 
węzłów indywidualnych w 141 budyn-
kach oraz wykonanie ok. 6,7 km sieci 
ciepłowniczejpreizolowanej.

Jednocześnie trwają prace zwią-
zane z przygotowaniem dokumenta-
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 poziome modułowe filtry workowe
 pionowe filtry workowe
 cyklofiltry
 instalacje odsiarczania spalin
 instalacje neutralizacji gazów szkodliwych
 odpylacze mechaniczne
 systemy schładzania gazów
 wentylatory przemysłowe
 urządzenia do odbioru i transportu pyłu
 systemy centralnego odkurzania pomieszczeń

przemysłowych
 kanały, kompensatory, przepustnice, konstrukcje
 urządzenia i instalacje w wykonaniu zgodnym z ATEX 

do odpylania mieszanin pyłowo-powietrznych wybuchowych
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cji oraz uzgodnień formalno-prawnych 
niezbędnych do realizacji projektu w 
kolejnych latach.

Jakich spodziewacie się efek-
tów?

Przede wszystkim jest to poprawa 
efektywności energetycznej poprzez 
ograniczenie strat ciepła na przesyle 
o 148.771 GJ/rocznie. Jest to równo-
ważne rocznemu ogrzaniu ponad 1000 
mieszkań o powierzchni 50 m2, wybu-
dowanych w standardzie energoosz-
czędności odpowiadającym budynkom 
z lat 50. i 70., obecnie zasilanym z wę-
złów grupowych likwidowanych w ra-
mach Projektu. Stwarzana jest moż-

liwość wybudowania poza zakresem 
projektu instalacji wewnętrznej podgrze-
wu ciepłej wody i likwidacji indywidual-
nych piecyków gazowych, służących do 
podgrzewania ciepłej wody oraz podnie-
sienia bezpieczeństwa użytkowników. 
Realizujemy również postulaty Polityki 
Energetycznej Kraju ukierunkowanej 
na ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza rocznie o 15 tys. ton CO2, 
o 56 ton SO2, o 28 ton NOX, o 2 tony 
pyłów. Projekt daje również możliwość 
racjonalnego gospodarowania ciepłem 
poprzez możliwość prowadzenia indy-
widualnej gospodarki ciepłem w budyn-
ku - 5-10% oszczędności w skali roku 
opłat za ogrzewanie. Istnieje także moż-

liwość wdrożenia termomodernizacji w 
budynkach dotychczas podłączonych 
do węzłów grupowych.

Rozmawiała: Dorota Kubek,
„Nowa Energia”

Projekt „Wymiana węzłów grupowych 
na indywidualne węzły cieplne wraz z mo-
dernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, 
w rejonach zwartej zabudowy wielorodzin-
nej m.st. Warszawy, na obszarach o prze-
kroczonych dopuszczalnych poziomach 
zanieczyszczeń powietrza” współfinan-
sowany jest przez Szwajcarię w ramach 
Szwajcarskiego Programu Współpracy 
z nowymi krajami Członkowskimi UE. o
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 � Przyczyny szybkiego 
zużycia i uszkodzeń 
rur powierzchni 
ogrzewalnych w kotłach

Współspalanie biomasy w konwen-
cjonalnych kotłach pyłowych jest jedną 
z przyczyn zwiększonej awaryjności 
tych jednostek. Materiały na orurowa-
nie przegrzewaczy pary i ekranów na 
etapie projektowym dobierane były 

Artur Jasiński, Zakład Chemii i Diagnostyki, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Przyspieszone niszczenie 
powierzchni ogrzewalnych 
kotłów w warunkach spalania 
biomas różnego typu

Procesy niszczenia powierzchni ogrzewalnych 
kotłów obejmują zagadnienia z dziedziny 

chemii, termodynamiki, metaloznawstwa oraz fizyki. 
Trwałość i przydatność eksploatacyjna wężownic 
przegrzewaczy pary oraz ekranów kotłów limitowana 
jest zarówno przez jakość obiegu wodno-parowego, 
jak i warunki spalania w kotle. Awarie tych elementów 
spowodowane są z reguły przez splot różnych 
zjawisk, niejednokrotnie trudnych do przewidzenia. 
Współspalanie biomasy jako dodatku do paliwa 
w konwencjonalnych kotłach w znaczący sposób 
wpływa na ograniczoną żywotność tych elementów, 
a odpowiednia interpretacja i monitoring zniszczeń 
może przedłużyć czas ich eksploatacji oraz zwiększyć 
dyspozycyjność kotłów.

przy współspalaniu biomasy są tak 
znaczne, że czasami skracają ich ży-
wotność do 2-3 lat! 

W przypadku współspalania róż-
nego rodzaju biomas na procesy nisz-
czenia wpływa szereg zjawisk, które 
bywają bardzo złożone. Przy współ-
spalaniu biomasy, w odróżnieniu od 
spalania węgla, spotykamy bowiem 
między innymi: 

 � wzmożoną degradację rur wywoła-
ną zjawiskiem korozji wysokotem-
peraturowej, 

 � zwiększone zużycie erozyjne i ko-
rozyjno-erozyjne rur, 

 � występowanie uszkodzeń poza 
miejscami teoretycznie najwięk-
szego obciążenia cieplnego, 

 � występowanie większej ilości osa-
dów na zewnętrznych powierzch-
niach rur utrudniających przepływ 
spalin i ocenę ich stanu technicz-
nego w ramach okresowych prze-
glądów, 

 � katastrofalne zniszczenia rur po-
wierzchni ogrzewalnych powsta-
jące w relatywnie krótkim czasie. 

Przyczyną powyższych zjawisk 
mogą być: 

 � obecność w spalinach znaczących 
ilości związków chloru, siarki, po-
tasu i sodu,

pod znane już dobrze warunki pracy - 
spalanie węgla, gdzie głównym związ-
kiem odpowiedzialnym za niszczenie 
rur (po stronie spalania) była siarka  
i jej związki zawarte w paliwie. Doty-
czy to doboru zarówno materiału rur, 
jak i ich odpowiedniej grubości nomi-
nalnej, zapewniających przenoszenie 
zadanych obciążeń w zakładanych 
warunkach pracy. Skutki niszczenia 
rur powierzchni ogrzewalnych kotłów 
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 � przeciążenia cieplne spowodowane 
zakłóconą wymianą ciepła, 

 � nieodpowiednia praca zdmuchiwa-
czy parowych,

 � zbyt gęste rozmieszczenie grodzi 
przegrzewaczy niedostosowane do 
nowych warunków pracy. 

Przyczyną uszkodzenia korozyjne-
go rur może być jedna z odmian koro-
zji wysokotemperaturowej oparta na 
reakcji niskotopliwych (półpłynnych) 
eutektyk wykraplających się i osiadają-
cych na rurach w obszarze cyklicznego 
schładzania spalin (np. w rejonie dzia-
łania parowych zdmuchiwaczy popiołu 
- rys. 2, 3, 4). Powstaniu niskotopliwych 
eutektyk może sprzyjać niekorzystny 
skład spalin związany ze współspala-
niem węgla i biomasy rolniczej (np. pe-
letu słomianego o znacznej zawartości 
chloru). Wystąpienie korozji tego typu 
może mieć charakter incydentalny i do-
tyczyć tylko współspalania pewnej partii 
biomasy rolniczej z węglem np. o pod-
wyższonej zawartości siarki i/lub chlo-
ru. Należy pamiętać, że pelet słomia-
ny zawiera na ogół znacznie większe  
(w porównaniu z innymi biomasami) ilo-
ści związków chloru. Ilość tych związ-
ków jest różna dla różnych gatunków 
słomy i dla różnych okresów jej składo-
wania przed spalaniem. Dlatego proce-
sy korozyjne mogą występować jedynie 
okresowo i dotyczyć partii słomy spa-
lanej w danej chwili. 

Schładzanie spalin parą w obszarze 
działania parowych zdmuchiwaczy po-
piołu może spowodować przekroczenie 
punktu rosy dla pewnych par związ-
ków oraz ich wykroplenie na ściance 
rur. Reakcja chemiczna tych związków 
z żelazem przy współudziale innych 

 � obecność w podawanym paliwie 
twardych cząstek niesionych wraz 
ze spalinami,

 � przeciążenia cieplne materiału rur 
spowodowane „dopalaniem się” 
paliwa na ściankach zewnętrznych 
wężownic,

Rys. 1. Obszary przegrzewacza poddawane kontroli diagnostycznej kotłów przy 
tradycyjnym spalaniu węgla. W przypadku współspalania biomasy wzmożonego 

zużywania się wężownic przegrzewacza pary należy spodziewać się przede wszystkim 
w rejonie kolan (ozn. B na rysunku) po stronie napływu spalin

Rys. 2, 3, 4. Uszkodzenia na zewnętrznej powierzchni rur przegrzewacza pary III-go stopnia kotła typu OP-430 powstałe na skutek 
jednej z odmian korozji wysokotemperaturowej. W wyniku działania korozyjnego w krótkim czasie zniszczeniu ulegy wszystkie rury w 
tym obszarze kotła [1]
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gazowych składników spalin (np. SO2 lub SO3) może być przyczyną powstania 
ubytków korozyjnych (rys. 5, 6) i pocienienia ścianki rur w tempie bardzo szybkim. 

Ubytki na grubościach ścianek rur 
(rys. 7, 8) wywołane mogą być erozją 
twardych drobin niesionych przez spa-
liny (np. anhydryt w stanie suchym). 
Jeśli w miejscu ubytku erozyjnego po-
wierzchnia pokryta jest już warstwą 
osadu, może to świadczyć o tym, że 
w ostatnim okresie eksploatacji rura nie 
była bezpośrednio narażona na erozyj-
ne oddziaływanie spalin w stopniu unie-
możliwiającym wytworzenie się war-
stwy tlenków. 

Zjawisko przyspieszonej erozji rur 
w pewnych obszarach kotła może być 
spowodowane zatykaniem przestrzeni 
między przegrzewaczami przez narosty 
osadów, które powodują upośledzenie 

ry) niektóre składniki osadów popiołów 
na zewnętrznej powierzchni rur mogą 
sprzyjać uaktywnieniu się innych me-
chanizmów korozji (rys. 11), co powo-
duje, że mamy do czynienia ze skutka-
mi pierwotnych uszkodzeń (korozja i/lub 

Rys. 5, 6. Zewnętrzna powierzchnia rury. Zgład nietrawiony (po lewej) i trawiony nitalem (po prawej). Pod warstwą tlenków 
widoczny front utleniania wewnętrznego materiału rury. Przy górnej powierzchni warstwy tlenków widoczne jaśniejsze przebarwienia 
(prawdopodobnie związki siarki) [1]

Rys. 7, 8. Uszkodzenia na zewnętrznej powierzchni rury ekranowej kotła OFz230 
spowodowane erozją twardych drobin niesionych przez spaliny. Wyraźnie widoczne 
pocienienia ścianki od zewnętrznej strony [1]

przepływu spalin (rys. 9, 10). Z uwagi 
na zakłócony przepływ spalin w kotle 
występują miejsca, gdzie spaliny pły-
ną z większą szybkością, narażając te 
miejsca na zwiększone oddziaływanie 
niszczenia erozyjnego. Celowym za-
tem jest albo usunięcie przyczyny po-
wstawania tych narostów, albo częste 
ich usuwanie w celu udrożnienia prze-
pływu. 

Ze względu na złożoność możli-
wych reakcji chemicznych prowadzo-
ne badania poawaryjne nie zawsze da-
ją jednoznaczną odpowiedź na temat 
mechanizmów wiodących w niszcze-
niu korozyjnym rur. Dodatkowo po po-
wstaniu perforacji i wycieku wody (pa-

Rys. 9. Skalne narosty na 
powierzchniach zewnętrznych rur 

przegrzewacza pary III-go stopnia kotła 
OP-230. Ułożenie narostów zgodne z 

kierunkiem przepływu spalin [1]

Rys. 10. Narosty popiołu na 
powierzchniach zewnętrznych rur 

przegrzewacza pary II-go stopnia kotła 
OP-650. Ułożenie narostów zgodne z 

kierunkiem przepływu spalin [1]
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 � Diagnostyka i monitoring 
szybkości degradacji 
rur powierzchni 
ogrzewalnych w kotłach

Prawidłowo postawiona diagnoza 
oparta o wyniki badań jest podstawą 
do podjęcia działań eliminujących lub 
przynajmniej ograniczających przyspie-
szone zużycie powodujących awarie, co 
przekłada się na zwiększenie żywotno-
ści tych elementów. Uzyskane wyniki 
powinny służyć służbom eksploatacji 
kotłów do odpowiedniego reagowania  
w sytuacjach awaryjnych i przekładać 
się na wzrost dyspozycyjności urzą-
dzeń. Najlepsze rezultaty daje wieloto-
rowa diagnostyka rur obejmująca: 

 � pomiar grubości ścianki metodą ul-
tradźwiękową, generowanie map 
grubości ścianek konkretnych ob-
szarów i ich analiza,

 � szczegółową analizę składu che-
micznego osadów z zewnętrznych 
powierzchni rur, 

 � analizę granulacji i twardości drobin 
zawartych w osadach, 

 � pomiar rozkładu temperatur i składu 
spalin w kotle, 

 � badania metaloznawcze z określe-

niem ewentualnych zmian rzeczy-
wistych własności mechanicznych 
materiału eksploatowanych rur, 
analizą możliwości sprostania za-
danym warunkom ciśnienia i tempe-
ratury pod względem materiałowym 
(w tym badania mechaniczne w 
temperaturze pracy), pomiar wiel-
kości ubytków, 

 � dogłębną analizę wszystkich uszko-
dzeń opartą w razie konieczności 
na wynikach badań specjalistycz-
nych. 

Na zwiększone zużycie wężownic 
przegrzewaczy i ekranów kotłów mogą 
również mieć wpływ: zła praca młynów 
węglowych, nieodpowiednie ustawienie 
palników pyłowych, zły dobór i niewła-
ściwa eksploatacja parowych zdmu-
chiwaczy popiołu. Nie bez znaczenia 
jest również stan techniczny orurowania 
kotła przed rozpoczęciem współspala-
nia, dlatego w chwili podjęcia decyzji  
o zmianie paliwa lub zwiększenia udzia-
łu (rodzaju) współspalanej biomasy ko-
nieczne jest określenie „wyjściowego” 
stanu rur jako punktu odniesienia do 
monitoringu szybkości degradacji. Wie-
dza ta będzie bezcenna w momencie 

pojawienia się oznak nadmiernego zu-
żywania się rur i pozwoli odpowiednio 
wcześnie wyeliminować obszary zagra-
żające bezpiecznej eksploatacji. Żywot-
ność orurowania kotła limitowana jest 
również jakością obiegu wodno-parowe-
go bloku, dlatego nie można zapominać 
o badaniach jakościowych i ilościowych 
osadów z wewnętrznych powierzchni 
rur. Dotyczy to orurowania kotłów nie-
zależnie od rodzaju spalanego paliwa.

 � Wnioski

Świadomość zróżnicowanych zja-
wisk niszczących powierzchnie ogrze-
walne kotłów oraz zbierane i odpo-
wiednio archiwizowane doświadczenia 
eksploatacyjne pozwalają na optymalne 
planowanie remontów, podczas których 
wymieniane będą najbardziej zużyte ele-
menty, a obszary o zwiększonych szyb-
kościach zużycia zostaną w odpowiedni 
sposób zabezpieczone. 

Oczekiwana wysoka dyspozycyj-
ność eksploatowanych urządzeń w per-
spektywie spalania coraz większej ilo-
ści biomasy spowoduje, że konieczna 
może okazać się wymiana wszystkich 
rur ekranowych w komorze palenisko-
wej oraz wężownic przegrzewaczy pary. 
Decyzja ta uzależniona będzie w głów-
nej mierze od rzeczywistego stanu tech-
nicznego rur. Zapasy grubości ścianek 
wężownic przy współspalaniu biomasy 
powinny być większe niż w przypadku 
tradycyjnego spalania węgla. o 
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[2] Jasiński A., Kwiecień M.: Trwałość 

wężownic przegrzewaczy pary i ekranów 

kotłów w perspektywie ich dalszej eks-

ploatacji przy współspalaniu biomasy, 

„Energetyka” 2011, nr 11.
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erozja powodująca perforację rury) i wtórnych (wyciek pary wywołujący zjawiska 
korozyjne i erozję rur sąsiadujących). 

Ponieważ biomasy przed podaniem bezpośrednio do kotła nie są z reguły do-
kładnie analizowane pod względem składu chemicznego, ani nie są znane uwarun-
kowania termodynamiczne procesu spalania, które sprzyjają agresywności koro-
zyjnej ich produktów, niebezpieczeństwo wystąpienia nieoczekiwanych uszkodzeń 
rur jest duże, zwłaszcza przy dostawach biomas z różnych źródeł. 

Rys. 11. Uszkodzenie rur ekranowych w obrębie wylotu dyszy (perforacja ścianki) 
w wyniku procesów korozyjnych na zewnętrznej powierzchni rur - wyciek wody 
z powstałej perforacji znacznie uaktywnił procesy niszczenia korozyjnego na 
zewnętrznej powierzchni rur [1] 
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RedNOx™ to kompleksowa oferta 
trzech reduktantów - specjalnych roztwo-
rów na bazie mocznika i amoniaku, któ-
re umożliwiają skuteczne zastosowania 
technologii SCR/SNCR i redukcję tlen-
ków azotu NOx.

 � Wymogi UE

Zgodnie z dyrektywami Unii Europej-
skiej od 1 października 2006 r. weszły 
w życie nowe, restrykcyjne normy emi-
sji spalin - EURO-4, od 1 października 
2008 r. - EURO-5. W 2014 r. oczekuje 
się wprowadzenia nowej normy EURO-6. 
Konieczność spełnienia tych wymogów 
skłoniła Grupę Azoty Zakłady Azotowe 
„Puławy” S.A. do poszukiwania nowych 
rozwiązań w zakresie redukcji emisji szko-
dliwych tlenków NOx.

 � Efekt RedNOx™

W odpowiedzi na te wymagania po-
wstały kompleksowe rozwiązania w za-
kresie reduktantów na potrzeby instalacji 
redukujących tlenki azotu. W ten sposób 
powstała grupa produktów RedNOx™:

 � NOXy™ (AdBlue®),
 � PULNOx® (roztwory mocznika 40 

i 45%),
 � LIKAM® (woda amoniakalna 25%).

EFEKT RedNOx™ 
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

 � Technologia SCR/SNCR

SCR to technologia oparta na selektywnej redukcji 
katalitycznej. Dzięki jej zastosowaniu z użyciem NOXy™ 
(AdBlue®) tlenki azotu NOx zostają rozłożone w azot 
i wodę. System SCR z wykorzystaniem NOXy™ jest na 
coraz szerszą skalę wykorzystywany nie tylko w samo-
chodach ciężarowych, ale także osobowych, pojazdach 
z segmentu off-road (sprzęt rolniczy, budowlany) i stat-
kach morskich. 

Reduktanty Pulnox® i Likam® pozwalają spełnić nor-
my emisji NOx dla dużych jednostek energetycznych - 

elektrowni, elektrociepłowni, spalarni i cementowni.
Zdolności produkcyjne Grupy Azoty PUŁAWY w zakresie mocznika i amoniaku 

gwarantują ciągłość dostaw, a wraz z posiadanym zapleczem magazynowym i po-
tencjałem logistycznym, składają się na kompleksową ofertę producenta.

- rozwiązania
na miarę czasów

 � NOx - szkodliwe emisje

Tlenki azotu (NOx) są jedną z najniebezpieczniejszych substancji emitowanych 
w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Największa ich ilość jest wprowadza-
na do powietrza podczas: 

 � emisji spalin przez środki transportu,
 � procesów spalania paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach 

i kotłowniach wykorzystujących głównie jako paliwo węgiel kamienny,
 � procesów technologicznych w zakładach przemysłowych (przemysł hutniczy, 

cementowy, chemiczny). o

AdBlue® - znak towarowy jest zarejestrowany na rzecz Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA)



- rozwiązania
na miarę czasów

KIERUNEK 
NA CZYSTE POWIETRZE

www.noxy.eu

Dział Sprzedaży NOXy

e-mail: noxy@pulawy.com 
tel.: 81 565 21 46

Grupa Azoty Zakłady Azotowe  „Puławy” S.A.
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Pierwszy dzień Forum rozpo-
czął Robert Witek, dyrektor tech-
niczny „ENERGOPOMIAR” Sp. z 
o.o., który na wstępie przywitał 
gości, a dyrektor Zakładu Chemii  
i Diagnostyki Artur Jasiński zapre-
zentował swoich współpracowni-
ków - kierowników poszczególnych 
zakładów funkcjonujących w struk-
turach spółki. 

Bardzo bogaty program pierw-
szego dnia konferencji wypełniły 
referaty w większości przygotowa-

Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia"

Diagnostyka i Chemia w Energetyce

Mimo iż maj nie należał do upalnych, a w Szczyrku słońce pojawiało się 
bardzo rzadko, to na organizowanym przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze 

Energetyki „ENERGOPOMIAR” IX Forum Dyskusyjnym „Diagnostyka i Chemia  
w Energetyce”, frekwencja jak zawsze była wysoka. Ponad setka uczestników przez 
dwa dni intensywnie dyskutowała, analizowała, wymieniała się doświadczeniami 
i komentowała wystąpienia prelegentów. 

ne przez zespół Energopomiaru. 
I Panel „Wydłużona eksplo-

atacja urządzeń cieplno-me-
chanicznych oraz bloków ener-
getycznych”  rozpoczął swoim 
wys tąp ien iem Ar tu r  Jas ińsk i . 
Przedstawił szanse i zagrożenia 
mogące pojawić się podczas wy-
dłużonej eksploatacji krajowych 
bloków energetycznych, które mu-
szą pracować do czasu wybudo-
wania nowych mocy. Podkreśli ł, 
że dla właściwego ich funkcjono-

wania konieczne jest prowadzenie 
odpowiedniej gospodarki diagno-
styczno-remontowej, obejmującej 
procesy sukcesywnej el iminacji 
najs łabszych elementów urzą-
dzenia w odpowiednim momencie.  
W kolejnym swoim wystąpieniu 
dyr. Jasiński przedstawił zagad-
nienia związane z wymogami UDT 
w odniesieniu do urządzeń ciśnie-
niowych eksploatowanych ponad 
obliczeniowy czas pracy w warun-
kach pełzania. Problemy pełzania 
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jako zjawiska ograniczającego dłu-
gotrwałą eksploatację rurociągów 
parowych zostały przedstawione 
w referacie, który zaprezentowali 
Michał Kwiecień i Arkadiusz Go-
ławski. Anna Kołodziej i Dariusz 
Paryż przybliżyli zaś problematykę 
związaną z badaniami metalogra-
ficznymi w diagnostyce urządzeń 
ciśnieniowych. Panel zakończyło 
wystąpienie Patrycji Maluchy, któ-
ra przedstawiała analizę stanu go-
spodarki wodnej długo eksploato-
wanych obiektów przemysłowych. 

W kolejnej części konferencji, 
czyli w panelu II „Chemia i dia-
gnostyka w dobie inwestycji w 
odbudowę mocy wytwórczych 
oraz zwiększanie mocy produk-
cyjnych”, zostały szeroko zapre-
zentowane tematy związane z go-
spodarką wodną. Przedstawiono 
między innymi: rolę niezależnego 
eksperta na etapie wyboru tech-
nologii przygotowania wody dla 
nowych inwestycji (Antoni Litwi-
nowicz), procesowe rozwiązania 
redukcji ogólnego węgla organicz-
nego w przygotowaniu wody do 

obiegów wodno-parowych (Tomasz 
Jamrocha, Roland Schaber - Hager 
+ Elsässer GmbH) oraz pomiary 

gwarancyjne nowych  
i  modern izowanych 
stacji uzdatniania wo-
dy (Janusz Skwara). 
Z kole i  Edward Goj 
zap rezen towa ł  ro -
lę procesu trawienia  
i dmuchania w dotrzy-
maniu odpowiednich 
parametrów gwaran-
cyjnych kotłów. 

„ M i e j s c e  c h e -
mii i diagnostyki w 
planowaniu remon-
tów i modernizacji 
urządzeń” - tak zaty-
tułowany był III, naj-
obszerniejszy panel, 
który składał się aż 
z 8 prezentacj i .  Ar-
tur Jasiński i Michał 
Kwiecień zaprezen-
towal i   zagadnienia 
przedstawiające rolę 

systemu diagnostycznego w plano-
waniu remontów. Wykazali oni, że 
odpowiednio dobrany program dia-
gnostyczny odgrywa ważną rolę w 
polityce remontowej. Taki program 
daje możliwość zaplanowania dzia-
łań remontowych z odpowiednim 
wyprzedzeniem i pozwala na wy-
eliminowanie praktycznie wszyst-
kich słabych punktów urządzeń. 
Jan Szastok „ostrzegał”  przed 
wpływem złego stanu techniczne-
go aparatury fizyko-chemicznej na 
pracę urządzeń energetycznych,  
a Mateusz Paluch przedstawił pro-
blemy związane z zagospodarowa-
niem i utylizacją ścieków pojawiają-
cych się w procesach chemicznego 
czyszczenia i trawienia urządzeń, 
w świetle wymogów środowisko-
wych. Wyniki i  wnioski płynące  
z badań nad  powłokami gumowy-
mi absorbera i zabezpieczeniami 
antykorozyjnymi na instalacjach 
odsiarczania spalin przedstawił  
Krystian Filipczyk. W swoim kolej-
nym wystąpieniu Michał Kwiecień 

Artur Jasiński, dyrektor Zakładu Chemii i Diagnostyki, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Robert Witek, dyrektor techniczny, 

ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
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zwrócił uwagę na fakt, jak istotny dla bezawaryjnej i długotermi-
nowej pracy rurociągów jest stan techniczny ich systemów za-
mocowań. Doświadczenia zostały zaprezentowane na podstawie 
diagnostyki układu zawieszeń rurociągu wysokoprężnego pary 
z kotła OP-230 w układzie wylotowym dwukolektorowym. Ru-
rociągom poświęcona była również prezentacja Pawła Soboty, 
przedstawiająca doświadczenia z oceny stanu technicznego ni-
skoprężnych rurociągów modernizowanych bloków energetycz-
nych. Kolejni prelegenci (Artur Szyguła - „ENERGOPOMIAR” Sp. 
z o.o. i Grzegorz Jagiełka - TAURON Ciepło SA Zakład Wytwa-
rzania Nowa) przedstawili praktyczne rozwiązane scentralizowa-
nego układu poboru próbek, służącego do usprawnienia kontroli 
chemicznej obiegów wodno-parowych. Na koniec pierwszego 
dnia konferencji Paweł Dąbrowski (Technopomiar Sp. z o.o.) 
zaprezentował samowystarczalną bezobsługową stację pomia-
rową wód zrzutowych, która została wybudowana na potrzeby 
Zakładów Azotowych „Puławy”. 

W drugim dniu konferencji, podczas IV panelu „Doświad-
czenia z eksploatacji, remontów i modernizacji urządzeń” 
przedstawiciele Elektrowni Rybnik (EDF Rybnik SA) przedstawili 
dwie prezentacje. W pierwszej z nich zaprezentowano rolę służb 
BHP w zapewnieniu bezwypadkowej pracy w trakcie remontów  
i modernizacji na przykładzie EDF Rybnik SA - referat przygoto-
wał Michał Pokój, natomiast drugi dotyczył modernizacji stacji 
dawkowania fosforanów na blokach 1-8 w EDF Rybnik - wystą-
pienie przygotowane przez Andrzeja Piechę z (EDF Rybnik SA) 
i Michała Marczaka z „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Dwa tematy 
zaprezentowała również firma Veolia Water Systems Sp. z o.o., 
przedstawiając możliwości zastosowania UF na membranach 
ceramicznych do polishingu kondenstatu w obiegach kotłowych 
oraz prezentując proces MET-Clean jako metodę do usuwania 
metali ciężkich z wody i ścieków po procesie odsiarczania spa-
lin do minimalnych wartości. Wystąpienia przygotowali Krzysz-
tof Perzyński i Krzysztof Pacierpnik. Z kolei przedstawiciel firmy 
TURBOCARE przedstawił doświadczenia płynące z diagnozy 
stanu technicznego i remontu (modernizacja) przeprowadzo-
nego dla zapewnienia wydłużonej (odpowiedniej) eksploatacji 
turbozespołu. 

Oczywiście tak jak w pierwszym dniu, tak i w drugim aktywni 
byli przedstawiciele Energopomiaru, którzy zaprezentowali trzy 
wystąpienia. Antoni Litwinowicz przedstawił problematykę zwią-
zana ze zbiornikami wody DEMI jako źródłem zanieczyszczenia 
wody zdemineralizowanej. Wojciech Bielikowski zaprezentował 
nietypowe uszkodzenia korozyjne zewnętrznej powierzchni rur 
ekranowych kotła WP-120, a Michał Kwiecień wskazał główne 
przyczyny awarii elementów ciśnieniowych kotłów wodnych. 

25 referatów, szerokie spektrum tematów oraz fachowcy 
uczestniczący w konferencji - to wszystko sprawiło, że kolej-
ne IX Forum Dyskusyjne „Diagnostyka i Chemia w Energetyce” 
bez wątpienia można uznać za udane. Organizator „ENERGO-
POMIAR” Sp. z o.o. zaprasza na kolejne spotkania, które dla 
fachowców z energetyki są na pewno istotne ze względu na ich 
merytoryczny charakter. o
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W związku z tym w wielu regionach 
świata wprowadzono przepisy określa-
jące wartości dopuszczalne dla emisji 
rtęci z cementowni, elektrowni i spa-
larwni śmieci (tab. 1).

mgr inż. Edward Sucharda, lider grupy technicznej, SICK Sp. z o.o.

Pomiary ciągłe rtęci
Rtęć (Hg) jest składnikiem skorupy kuli ziemskiej (0,00005% = 0,5 g/t) i występuje 

w przyrodzie w stanie naturalnym. Ponadto uwalniana jest w procesach 
przemysłowych, takich jak spalanie odpadów, energetyka czy przy wydobyciu złota. 
Ze względu na wysoką toksyczność oraz akumulacje w organizmach żywych, już 
ekspozycja wobec małych koncentracji rtęci w dłuższym czasie może spowodować 
poważne zatrucia.

 Nowe regulacje prawne i tech-
nologie oczyszczania spalin stawiają 
wymagania wobec analizatorów rtę-
ci on-line.

Analizator MERCEM300Z produk-

MERCEM300Z jest 
przyrządem certyfikowa-
nym qal1 według PN-EN 
15267-3.

Konwersja związków 
rtęci do rtęci atomowej 
prowadzona jest w kuwe-
cie kwarcowej przy tem-
peraturze 1000 ̊ C.

Analiza prowadzona 
jest za pomocą atomo-
wej absorpcji spektralnej 
Zemana.

Tab. 1. Przegląd dopuszczalnych koncentracji rtęci w Europie i USA

W Niemczech pomiary ciągłe Hg 
wymagane są państwowymi przepi-
sami od lat 90. Wdrożenie dyrektywy 
2010/75/UE wprowadzającej pomia-
ry ciągłe Hg w krajach członkowskich 
powinno nastąpić do 7 stycznia 2013. 
Jednak według informacji Komisji Eu-
ropejskiej z dnia 7 lutego 2013 czę-
ściowo lub całkowicie wprowadzono 
ten obowiązek w 14 z pośród 27 kra-
jów UE.

Nowe standardy emisyjne w Sta-
nach Zjednoczonych wymuszają dla 
wielu instalacji wdrożenie instalacji 
oczyszczających spalin ograniczają-
cych emisję rtęci. Podstawowe tech-
nologie to podawanie węgla aktywne-
go lub sorbentów wytrącających rtęć  
w instalacjach odsiarczania spalin.

cji SICK AG spełnia wymagania no-
wych przepisów monitoringu emisji 
oraz znajduje zastosowanie dla po-
miarów technologicznych.

 

Rys. 1. Grzana Kuweta   

 Rys. 2. Schemat spektroskopii atomowej Zeemana z podwójnymi ściankami

Najniższy certyfikowany zakres wy-
nosi 10 μg/m3, jednocześnie najwyż-
szy zakres wynosi 1000 μg/m3. Okres 
między przeglądami wynosi 6 miesięcy 
dla zakresu 45 μg/m3. o
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Region Typ instalacji 
 

Dop. 
wart. 30 
minutowa 

Dop. 
wart 
dobowa 

Dop wart. z 
ostatnich  30  
dni  

Dop. 
wart. 
roczna  

Niemcy 
 

Spalarnie, Energetyka, 
Cementownie 

50 μg/Nm3  30 
μg/Nm3  

- 10 μg/Nm3 

Europa Energetyka - 50 
μg/Nm3 

- - 

USA 
 

Stare elektrownie węglowe 
Nowe elektrownie węglowe 
Stare cementownie 
Nowe cementownie 

- - ≈ 1,5 μg/Nm3 
≈ 0,4 μg/Nm3 
≈ 12,5 μg/Nm3 
≈ 4,5 μg/Nm3 

- 

 





Te
c

h
n

o
lo

g
ie

Zdecydowana większość energii 
elektrycznej, z której na co dzień ko-
rzystamy, pochodzi z elektrowni spa-
lających kopaliny: węgiel, gaz, ropę 
naftową lub ich pochodne. Jednym  
z najgroźniejszych zanieczyszczeń, któ-
re przy tej okazji emituje się do atmos-
fery, jest siarka w postaci tlenków. Za 
kwaśne deszcze, które od dziesięcio-
leci niszczą zasoby leśne naszej pla-
nety, odpowiedzialny jest właśnie dwu-
tlenek siarki. Nie dziwią więc starania 
rządów i organizacji międzynarodowych 
- z Unią Europejską na czele - mające 
na celu ograniczenie emisji tej groźnej 
substancji, czego efektem są coraz su-
rowsze normy nakładane na zakłady 
produkcyjne. 

Tradycyjne instalacje odsiarczania 
spalin wykorzystują metodę mokrą wa-

PROZAP Sp. z o.o.

Jak ograniczyć emisję SO2 w spalinach elektrociepłowni, aby spełnić wymagania 
przepisów? Czy instalacja odsiarczania nie będzie sama produkowała 

odpadów stałych i ciekłych, które staną się kolejnym problemem? Co będzie 
produktem ubocznym odsiarczania i jak go wykorzystać, nie narażając się na 
dodatkowe koszty? Rozwiązaniem jest instalacja odsiarczania spalin metodą 
mokrą amoniakalną, wg technologii Marsulex Environmental Technologies, która 
została oddana do użytku w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Odsiarczanie spalin w EC 

przyjazne dla środowiska 

i inwestora

pienno-gipsowa, w której jako sorbent 
występuje węglan wapnia, a produktem 
ubocznym jest gips. Oprócz metody 
mokrej wapienno-gipsowej pojawiają 
się nowe technologie, charakteryzują-
ce się wysoką wydajnością, opłacalno-
ścią oraz dodatkowo, możliwością wy-
korzystania produktu ubocznego jako 
nawozu. Przykładem takiej technologii 
jest nowatorska metoda mokra amo-
niakalna (AS WFGD - Ammonium Sul-
phate Wet Flue Gas Desulphurization), 
rozwinięta przez Marsulex Environmen-
tal Technologies (MET) ze Stanów Zjed-
noczonych, oferująca 98% skuteczność 
usuwania SO2 ze spalin oraz produkt 
uboczny w postaci siarczanu amonu, 
będący cennym nawozem.

Pierwsza pilotowa instalacja zo-
stała z powodzeniem uruchomiona  

w Dakota Gasification Company 
(DGC) na wydziale paliw synte-
tycznych, a sukces ten zaowoco-
wał wdrożeniem metody na skalę 
przemysłową w tamtejszej elektrowni  
o mocy 350 MWel. Już od ponad 
10 lat system odsiarczania metodą 
mokrą amoniakalną, zainstalowany 
w zakładach chemicznych w Dako-
cie, oczyszcza spaliny z tamtejszych 
kotłów, a siarczan amonu jest ofero-
wany na rynku nawozowym pod na-
zwą DakSul 45®. 

Drugą instalację, działającą w 
elektrowni o mocy 315 MWel, wy-
korzystującej roponośny piasek, 
uruchomiono pod koniec 2006 r. 
w Kanadzie, a kolejny system zo-
stał zakupiony w 2008 r. przez Chi-
ny. Pierwsze europejskie wdrożenie 
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technologii zostało właśnie zakoń-
czone w firmie Grupa Azoty Zakła-
dy Azotowe „Puławy” S. A., a kolej-
na polska realizacja jest już w toku.

Powodem tego zainteresowania 
jest udowodniona skuteczność na 
skalę przemysłową, stabilność pro-
cesu, skuteczność usuwania SO2 
(taka sama lub większa, jak w tra-
dycyjnej metodzie mokrej wapienno-
gipsowej), możliwość zredukowania 
kosztów operacyjnych dzięki sprze-
daży siarczanu amonu, jako cennego 
nawozu oraz przyjazność technologii 
dla środowiska, ze względu na brak 
uwalniania dwutlenku węgla w pro-
cesie absorpcji.

Tab. 1. Parametry projektowe pilotowej instalacji odsiarczania 
w zakładach DGC, Dakota, USA

 � Opis procesu1 

Po usunięciu cząstek stałych, gorą-
ce spaliny z elektrociepłowni kierowane 
są do absorbera, gdzie w przeciwprą-
dzie kontaktują się z zawiesiną siarcza-
nu amonu.  Amoniak (gazowy lub w po-
staci wody amoniakalnej - w zależności 
od lokalnych preferencji) jest wprowa-
dzany do węzła absorpcji w ilości po-
zwalającej na utrzymanie zamierzonego 
pH zawiesiny. Spaliny są schładzane do 
temperatury bliskiej temperaturze nasy-
cenia adiabatycznego, a z cieczy ab-
sorpcyjnej wydzielają się kryształy siar-
czanu amonu przez odparowanie wody 
z zawiesiny. Absorber spełnia również 

funkcję wyparki-krystalizatora, w któ-
rym ciepło spalin wykorzystywane jest 
w procesie tworzenia kryształów siar-
czanu amonu. Zawiesina absorpcyjna 
jest podawana za pomocą pomp cyr-
kulacyjnych ze zbiornika reakcyjnego 
znajdującego się w dolnej części ab-
sorbera na poszczególne poziomy zra-
szania, gdzie następuje usuwanie SO2. 
Oczyszczone spaliny przepływają przez 
dwustopniowy, poziomy demister w ce-
lu usunięcia drobnych kropelek zawiesi-
ny, a następnie kierowane są do atmos-
fery przez komin. Dzięki zastosowaniu 
opatentowanej przez MET technologii, 
specjalnej budowie absorbera oraz od-
powiedniemu sterowaniu procesem, 
zawartość amoniaku w odsiarczonych 
spalinach utrzymuje się na poziomie 
niższym niż 10 ppm (obj.).

Część zawiesiny siarczanu amonu 
znajdującej się w absorberze jest od-
prowadzana do układu separacji pro-
duktu ubocznego, trafiając najpierw do 
baterii hydrocyklonów, a następnie wi-
rówki, z której otrzymuje się produkt  
o niskiej zawartości wilgoci, przy czym 
odsączana ciecz jest zawracana do 
absorbera.

 � Najważniejsze 
przemiany chemiczne

Podobnie jak w przypadku proce-
su wykorzystującego węglan wapnia, 
głównymi etapami procesu AS WFGD 
są absorbcja i utlenianie. Główne re-
akcje procesu zachodzące w absor-
berze, to:

                   (1)
                    (2)

W ujęciu szczegółowym, w proce-
sie zachodzą bardziej złożone reakcje 
z udziałem siarczanów (IV) wodorosiar-
czanów (IV) i wodorosiarczanów (VI)-
siarczanów (VI):

                   (3)
                   (4)
                   (5)

SO2 + 2NH3 + H2O  ↔  (NH4)2SO3     (1) 

(NH4)2SO3 + ½O2  ↔  (NH4)2SO4   

SO2 + H2O ↔ H2SO3       (3) 
H2SO3 + (NH4)2SO4 ↔ NH4 HSO4 + NH4HSO3   (4) 
H2SO3 + (NH4)2SO3 ↔ 2 NH4HSO3     (5) 

Parametr Wartość 

Przybliżona moc kotła 350 MW 

Typ paliwa Ciężkie frakcje / gaz 

Przybliżona zawartość siarki 5% wag. 

Przepływ spalin do instalacji 1 107 933 Nm3/h 

Zawartość siarki w spalinach 10 567 mg/Nm3 

Skuteczność odsiarczania >93% 

Liczba poziomów zraszania 4 

Produkcja siarczanu amonu 145 000 t/r. 

Zastosowany absorbent Gazowy i wodny amoniak 

 

Rys. 1. Schemat instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną

1) Evans A.P., Miller C., Pouliot S., Materiały źródłowe Marsulex Environmental Technologies pt. Operational Experience of Commercial, Full Scale Ammonia-Based Wet FGD for Over 
a Decade, zaprezentowane w ramach konferencji Coal-Gen 2009, 20 września 2009 w Charlotte, North Carolina, USA.
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Dwutlenek siarki zawarty w spali-
nach kontaktuje się najpierw z rozpy-
lonymi kropelkami wodnej zawiesiny. 
Na drodze reakcji (3), dwutlenek siar-
ki rozpuszcza się w wodzie tworząc 
kwas siarkowy (IV). W reakcjach (4)  
i (5), kwas siarkowy (IV) reaguje z 
rozpuszczonym siarczanem (IV) amo-
nu, siarczanem (VI) amonu, znajdują-
cymi się w roztworze i formuje przej-
ściowe związki kwaśne. Powstawanie 
kwasu siarkowego (IV) i tworzenie 
się kwaśnych związków obniża pH 
zawiesiny. 

                   (6)
                   (7)
                   (8)

Amoniak dodany do procesu, na 
drodze reakcji (6) do (8) neutralizuje 
kwaśne związki siarczanu (IV) amonu 
i siarczanu (VI) amonu. Za pomocą tej 
reakcji neutralizacji można sterować 
odczynem roztworu i utrzymywać go 
na pożądanym poziomie.

                   (9)

Powietrze utleniające wprowa-
dzane do zbiornika reakcyjnego ab-
sorbera, na drodze reakcji (9) utlenia 
pozostałości siarczanu (IV) amonu do 

H2SO3 +NH3 ↔ NH4HSO3      (6) 

NH4HSO3+NH3↔ (NH4)2SO3     (7) 
NH4HSO4+NH3→ (NH4)2SO4     (8) 

(NH4)2SO3 + ½O2 → (NH4)2SO4     (9) 

siarczanu (VI) amonu.

                (10)

Z nasyconego roztworu siarczanu 
(VI) amonu, na drodze reakcji (10), wy-
trącają się kryształy. Ciepło potrzebne 
do parowania wody doprowadzone 
jest ze strumieniem spalin gorących, 
nieodsiarczonych.

 � Efektywność

Proces odsiarczania spalin opraco-
wany przez MET charakteryzuje się ta-
ką samą lub lepszą skutecznością usu-
wania SO2, co konwencjonalne, mokre 
metody wapienno-gipsowe. Parametr 
ten, z uwzględnieniem paliw o różnej 
zawartości siarki dla stałego stosunku 
fazy gazowej do ciekłej, przedstawia 
rys. 2. Zaletą technologii amoniakalnej, 
opierającej się na reakcjach zachodzą-
cych w środowisku mokrym, jest więk-
sza skuteczność tego procesu (wska-
zana zieloną strzałką na wykresie) przy 
wyższej zawartości siarki w paliwie, w 
porównaniu do metod tradycyjnych.

Jedną z zasadniczych zalet syste-
mu AS WFDG - w odróżnieniu od kla-
sycznej metody wapniowo-gipsowej - 
jest minimalny lub wręcz zerowy zrzut 
ścieków, wymagających oczyszczania. 

(NH4)2SO4 (rozpuszczony) + ciepło parowania → (NH4)2SO4 (kryształ)       (10) 
(NH4)2SO4 (rozpuszczony) + ciepło parowania → (NH4)2SO4 (kryształ)       (10) 

 � Aspekty ekonomiczne

Z punktu widzenia ekonomii, zale-
ty systemu AS WFGD w porównaniu 
z metodą mokrą wapienno-gipsową 
są następujące:  

 � możliwość wykorzystania tańszych 
paliw o większej zawartości związ-
ków siarki i zwiększenia produkcji 
siarczanu amonu, a co za tym idzie 
przychodów z jego sprzedaży,

 � redukcja lub eliminacja kosztów 
związanych z obróbką ścieków, 

 � w procesie AS WFGD - w odróż-
nieniu od metody mokrej wapien-
no-gipsowej, gdzie na każdą tonę 
zaabsorbowanego SO2 produku-
je się 700 kg CO2 - nie występuje 
uwalnianie CO2 do atmosfery.
Ekonomiczna efektywność proce-

su AS WFGD jest zauważalna już na 
poziomie podstawowych reakcji che-
micznych, zachodzących w instalacji 
odsiarczania:

                 (11)
                 (12)

Z powyższych równań wynika, iż 
z jednego grama amoniaku można 
wytworzyć około 4 gramów siarcza-
nu amonu (NH4)2SO4. Ceny rynkowe 
amoniaku i siarczanu amonu są ze sobą 
związane i zależą w dużej mierze od ce-
ny gazu ziemnego. Cenę wytwarzanego 
w instalacji siarczanu amonu determi-
nuje przede wszystkim współczynnik 
zużywanego amoniaku (1: 4), gdyż ab-
sorbowana ze spalin siarka (jako SO2) 
jest pozyskiwana bezpłatnie. Według 
danych historycznych, różnica w ce-
nie (za tonę) pomiędzy amoniakiem  
i siarczanem amonu utrzymywała się na 
wysokim poziomie, gdyż AS cieszy się 
opinią cennego nawozu ze względu na 
zawartość azotu oraz siarki.

Dodatkową zaletą metody mokrej 
amoniakalnej odsiarczania spalin, ma-
jącą korzystny wpływ na wyniki ekono-
miczne, jest możliwość spalania tań-
szego, bardziej zasiarczonego paliwa, 
takiego jak koks naftowy, przy jedno-
czesnej produkcji nawozu. Według mo-

SO2 + 2NH3 + H2O       →        (NH4)2SO3 

(NH4)2SO3 + ½ O2      →      (NH4)2SO4 

Rys. 2. Porównanie skuteczności usuwania SO2
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delu ekonomicznego technologii AS 
WFGD, zasiarczone paliwo jest nawet 
preferowane, jako że staje się ono zara-
zem surowcem do produkcji siarczanu 
amonu. Wysokość przychodów gene-
rowanych dzięki sprzedaży AS zależy 
od szeregu czynników, do których za-
licza się ilość siarki w paliwie, rozmiary 
instalacji i koszt amoniaku używanego 
jako sorbent.

 � Przykładowe aplikacje 
systemu w EC

Znacząca różnica pomiędzy warto-
ścią rynkową powstającego jako pro-
dukt uboczny odsiarczania siarczanu 
amonu, a ceną zakupu amoniaku, po-
trzebnego do jego wytworzenia, po-
zwala na przekonującą ekonomicznie 
kalkulację zastosowania systemu AS 
WFGD w dużej elektrowni.

Jeśli założymy, że w skali roku na 
każdy MW wyprodukowanej energii 
przypada 100 ton siarczanu amonu, 
paliwo ma odpowiednią zawartość siar-
ki, to elektrownia o mocy 600 MWel 
przy obciążeniu 85% „wyprodukuje” 
50 000 ton siarczanu amonu. Przy ce-
nie rynkowej tego nawozu na pozio-
mie $200/tonę, a amoniaku $450/to-
nę, dzięki stosunkowi 1:4 zużywanego 
reagenta do powstającego nawozu, 
otrzymujemy zysk netto $87,5/tonę 
siarczanu amonu.

Jeżeli paliwo będzie miało 2% za-
wartość siarki, elektrownia o mocy 600 
MWel uzyska dochody ze sprzedaży 
rzędu $8,9 mln rocznie, proporcjonalnie 
$17,8 mln przy paliwie o 4% zawartości 
siarki i jeszcze więcej przy bardziej za-
siarczonym paliwie. Tak pokaźny zysk 
ze sprzedaży siarczanu amonu może 
znacząco zredukować koszty operacyj-
ne funkcjonowania systemu odsiarcza-
nia, a przecież nie wzięliśmy pod uwagę 
podstawowego „zysku” polegającego 
na zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń 
do środowiska, który trudno przecenić.

Opłacalność tej metody odsiar-
czania spalin zależy w dużej mierze 
od indywidualnych uwarunkowań po-
szczególnych zakładów chemicznych. 

Najważniejsze z nich to dostępność  
i koszt dostarczenia amoniaku, dostęp-
ność infrastruktury logistycznej (skła-
dowanie i przesył), możliwość wyko-
rzystania paliwa o wyższej zawartości 
siarki oraz dostępność i uwarunkowania 
rynku dla siarczanu amonu.

 � Wnioski

Technologia AS WFGD jest ciekawą 
alternatywą dla klasycznych metod mo-
krych wapienno-gipsowych, do zasto-
sowania w wielu EC. Jej podstawowe 
zalety to wysoka skuteczność oczysz-
czania, ekonomiczna opłacalność, ba-
zująca na możliwości wykorzystania 
tańszego paliwa i sprzedaży produktu 
ubocznego. Dodatkowo, proces nie 
powoduje uwalniania CO2. 

Wdrożenie w Grupa Azoty Za-
kłady Azotowe „Puławy” S.A.

8 lipca 2013 r. oddano do eks-
ploatacji instalację odsiarczania spa-
lin (IOS) elektrociepłowni o mocy 300 
MWel w „Puławach”, w której spalany 
jest głównie węgiel, będąca pierwszym 
wdrożeniem metody mokrej amonia-
kalnej w Europie i w Polsce, a piątym 
na świecie. Dzięki zastosowaniu takiej 
technologii produktem ubocznym bę-
dzie siarczan amonu - nawóz znajdu-
jący się już w ofercie produktowej „Pu-
ław”. Dodatkową zaletą instalacji będzie 
brak emisji CO2.

Rolę kierującego biura projektów 
dla inwestycji budowy IOS pełniło pu-
ławskie biuro projektowe PROZAP, 
którego zadaniem było dostarczenie 
wszelkiej koniecznej dokumentacji dla 
realizacji inwestycji i uzyskanie zgód 
przewidzianych prawem, koordynacja  
i niezbędne uzgodnienia projektowe 
oraz sprawowanie kontroli nad komplet-
nością dokumentacji. Ponadto PRO-
ZAP wykonał koncepcję programo-
wo-przestrzenną, projekt budowlany  
i wykonawczy we wszystkich bran-
żach, jak również dokumentację eks-
ploatacyjną i powykonawczą.o
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 � Sektor: Energia 
odnawialna 

IBT Group - Mikroturbiny Cap-
stone

Do największych zalet mikroturbin 
należy bezolejowa praca podwyższa-
jąca dyspozycyjność urządzeń i elimi-
nująca potrzebę kosztownych wymian 
oleju, niskie emisje szkodliwych gazów 
NOx i CO2 oraz modulacja wytwarzanej 
mocy elektrycznej w zakresie od 0 do 
100% bez szkody dla turbiny. Mikro-
turbiny mogą być zasilane metanem, 
propanem, olejem napędowym, pali-
wami odnawialnymi, np. biogazem ze 
składowisk odpadów lub fermentacji 
beztlenowych. Pozwalają na średnio 
30% zmniejszenie zużycia energii, są 
bardziej niezawodne od silników spali-
nowych. Najlepsze zastosowanie znaj-
dują w branży spożywczej, włókienni-
czej, papierniczej i farmaceutycznej,  
a także w hotelach i szpitalach oraz 
na wysypiskach śmieci i oczyszczal-
niach ścieków. 

Skiepko - Eco-Palnik na pellet 
wersja Uni-Max

Pierwszy bezobsługowy, całkowicie 
samoczyszczący się nowej generacji 
palnik na pellet z ceramicznym paleni-

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Przedsmak nowości
targów Poleko i Komtechnika

Tegoroczne październikowe targi Poleko odbędą się 
już po raz 25., a wraz z nimi targi Komtechnika, 

które uzupełniają ofertę targową w zakresie 
gospodarki komunalnej. Jakie w tym roku nowinki 
zaprezentują wystawcy na obu imprezach? Oto 
przedsmak nowości, które zobaczyć będzie można  
w Poznaniu w dniach 7-10.10.2013 r.

skiem i segmentowym ruchomym rusz-
tem typu schodkowego - do kotłów 
CO i procesów technologicznych de-
dykowany do spalania pelletów prze-
mysłowych. Zastosowano w nim m.in. 
system pełnego spalania z ceramicz-
ną wykładką dopalającą gazy, system 
całkowitego czyszczenia (czyści się 
permanentnie w czasie palenia i cał-
kowicie na koniec cyklu palenia), sys-
tem łatwej rewizji (zespół ruchomego 
rusztu palnika).

 

 � Sektor: Gospodarka 
odpadami 

Bewa - podziemne pojemniki 
na odpady oraz PSZOK-SYSTEM 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych

Podziemne pojemniki Polbins są 
estetyczną i praktyczną metodą gro-
madzenia odpadów, które wytwarzane 
w gęstej miejskiej zabudowie są często 
przyczyną wielu problemów z logistyką 
i ergonomią.

PSZOK-SYSTEM jest funkcjonal-
nym i łatwym w montażu produktem 
umożliwiającym tworzenie punktów se-
lektywnej zbiórki.

Gladson - Obudowa kontene-
rów na śmieci MODUS oraz osło-

nowy system pojemników na od-
pady Nexus 360 

Modus to bezpieczna obudowa na 
kontenery na śmieci o pojemności od 
600 do 1280 litrów. Zadaszenie po-
zwala na zabezpieczenie znajdujące-
go się wewnątrz kontenera, a solidna 
rama Vandalex® zapewnia wyjątkową 
stabilność oraz odporność na warunki 
atmosferyczne. Nexus 360® to este-
tyczny system pojemników do segre-
gacji śmieci, idealny aby ustawić go w 
miejscach, gdzie gromadzone są duże 
ilości odpadów. Obudowa jest wytrzy-
mała i odporna na wandalizm. Zaopa-
trzona jest w kolorowe panele wrzutowe 
i grafiki, mieści pojemniki o pojemności 
240 i 360 l.

 � Sektor: Gospodarka 
komunalna 

Kärcher - Komunalny nośnik 
narzędzi MIC 34C 

MIC 34C służy jako nośnik narzędzi 
do utrzymania terenów zielonych, ży-
wopłotów, placów miejskich, parków, 
ulic i chodników. W sezonie zimowym 
doskonale sprawdza się w odśnieżaniu. 
System szybkiej wymiany wyposażenia 
bez potrzeby używania narzędzi znacz-
nie ułatwia pracę operatorowi. Mocny 
silnik i napęd na 4 koła stanowią gwa-
rancję, że urządzenie poradzi sobie na-
wet w trudnych warunkach. Koncepcja 
szybkiej wymiany narzędzi gwarantuje 
maksymalną wygodę użytkowania i po-
zwala na oszczędność czasu. Klimaty-
zacja zapewnia komfort pracy nawet 
podczas upałów. Duża rezerwa mocy 
(czas pracy na 1 tankowaniu paliwa 
to 13 h). o 

Szczegóły: www.poleko.mtp.pl
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Technologia amerykańskich mikroturbin Capstone 
wprowadzona zostanie na polski rynek poprzez 

włoską firmę IBT Group, specjalizującą się od 2000 r. 
w dostarczaniu rozwiązań efektywnego zarządzania 
energią. Jednym z motywów wejścia spółki na polski 
rynek jest planowane przez rząd zwiększenie ilości 
produkcji energii przez systemy kogeneracyjne do 
2030 r. 

Oferowane mikroturbiny pozwala-
ją na średnio 30% zmniejszenie zu-
życia energii, są bardziej niezawodne 
od silników spalinowych oraz cha-
rakteryzują się zerową emisją spa-
lin, chroniąc środowisko naturalne. 
Najlepsze zastosowanie znajdu-
ją w branży spożywczej, włókienni-
czej, papierniczej i farmaceutycznej,  
a także w hotelach i szpitalach oraz 
na wysypiskach śmieci i oczyszczal-
niach ścieków. Firma szacuje, że za-
stosowanie technologii mikroturbin 
w 9 głównych budynkach w jednym  
z większych miast Polski pozwoliłoby 
rocznie zaoszczędzić 1 mld USD oraz 
zmniejszyć produkcję CO2 o 8,2 mln
ton.

Firma IBT specjalizuje się w budo-
wie systemów wytwarzania energii w 
wysokosprawnych układach kogene-
racyjnych (CHP) i trójgeneracyjnych 
(CHHP) z wykorzystaniem mikrotur-
bin kalifornijskiej firmy Capstone, 
światowego lidera w produkcji sys-
temów energetycznych opartych na 
turbinach gazowych. Ze względu na 
swoje zaawansowanie technologicz-
ne, czyli wykorzystanie opatentowa-
nych łożysk powietrznych niewyma-
gających smarowania, mikroturbiny 
Capstone zapewniają wysoką wydaj-
ność i niezawodność, przy jednocze-

Mikroturbiny Capstone dostępne w Polsce

Ilario Vigani

używające pary w procesie produkcyj-
nym (np. spożywcza, tekstylna, farma-
ceutyczna, papiernicza, cementownie, 
producenci granulatu, itp.), a także te-
reny rolne i oczyszczalnie ścieków za-
silane biogazem zawierającym niskie 
stężenie metanu.

- Polski rynek ma według nas 
ogromny potencjał wdrażania mikro-
turbin. Związane jest to z faktem, że 
do 2030 r. polski rząd w swoich pla-
nach przewidział produkcję 47 900 
GWh prądu pochodzącego właśnie  
z kogeneracji i trójgeneracji. Z tego też 
powodu potrzebna będzie odpowied-
nia wiedza i zaplecze technologiczne, 
które jesteśmy w stanie zapewnić ba-
zując na 13-letnim doświadczeniu i re-
alizacjach w ponad 75 krajach - powie-
dział przedstawiciel firmy IBT Group. 

Plany rozwoju firmy IBT Group w 
Polsce przewidują osiągnięcie pro-
dukcji mocy na poziomie 10 MW do 
2015 r., co będzie stanowiło około 
20% całościowego obrotu firmy. Do 
wyznaczonego celu przybliżają także 
dwa zrealizowane do tej pory projek-
ty w Polsce - instalacja CHP na Uni-
wersytecie w Sulechowie oraz 1000 
kW komory fermentacyjnej biogazowni 
rolniczej na farmie w Klępsku. Osią-
gnięcie powyższego wyniku sprawi 
także, że Polska stanie się bardziej 
zielonym krajem. 

- Jeśli zastosowalibyśmy mikro-
turbiny, panele słoneczne i inne źró-
dła energii odnawialnej w 9 głównych 
hotelach, biurowcach, szpitalach, fa-
brykach, uniwersytetach, czy szpi-
talach w Warszawie, pozwoliłoby to 
rocznie zaoszczędzić 1 mld USD oraz 
zmniejszyć produkcję CO2 o 8,2 mln 
ton - tłumaczy korzyści płynące z za-
stosowania technologii mikroturbin 
przedstawiciel firmy IBT Group. o

snej ochronie środowiska i gwarancji 
niskich kosztów utrzymania. 

Do największych zalet mikroturbin 
należy bezolejowa praca podwyższa-
jąca dyspozycyjność urządzeń i elimi-
nująca potrzebę kosztownych wymian 
oleju, ultra niskie emisje szkodliwych 
gazów NOx i CO2 oraz modulacja wy-
twarzanej mocy elektrycznej w za-
kresie od 0 do 100% bez szkody dla 
turbiny. Mikroturbiny Capstone mo-
gą być zasilane nie tylko metanem, 
propanem czy olejem napędowym, 
ale także paliwami odnawialnymi, np. 
biogazem ze składowisk odpadów lub 
fermentacji beztlenowych. 

Do tej pory spółka IBT Group 
wdrożyła z sukcesem 150 syste-
mów wykorzystujących technologię 
firmy Capstone, która ma na swo-
im koncie ponad 6,5 tys. zakoń-
czonych projektów na całym świe-
cie. W Polsce IBT Group skupi się 
na wdrażaniu unikalnych energo-
oszczędnych zastosowań mikro-
turbin o mocy od 30 kW do 5 MW 
w branżach, które w największym 
stopniu mogą skorzystać z ich zalet. 
Należą do nich firmy i instytucje, które 
m.in. potrzebują różnego poboru mo-
cy w ciągu dnia i nocy oraz zmieniają-
cych się pór roku (hotele, SPA, base-
ny, szpitale, domy opieki, itp.), branże 
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Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska

Produkt uboczny to nie produkt, 
który utracił status odpadu...

Nowa ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która weszła w życie 
23 stycznia 2013 r., w ślad za Dyrektywą 2008/98/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów (…) 
wprowadziła nieco zamieszania na rynku gospodarowania odpadami. Jak 
pokazuje praktyka, pojawia się coraz więcej wątpliwości i pytań, jak i w jakich 
okolicznościach stosować nowe rozwiązania prawne zaproponowane w ustawie. 
I tak w szczególności coraz więcej emocji budzi kwestia przesłanek kwalifikowania 
tzw. pozostałości poprodukcyjnych do kategorii odpadu, a dokładniej możliwość 
uznania takich pozostałości za tzw. produkt uboczny a nie odpad, i dalej, 
przypadki i przesłanki kiedy odpad może „przestać być” odpadem, a tym samym 
zostać wyłączony z reżimu ustawy (mechanizm utraty statusu odpadów). Niestety 
jednocześnie w praktyce oba te instrumenty prawne są często ze sobą utożsamiane 
chociaż to dwa zupełnie samodzielne i odrębne zagadnienia
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Mając na uwadze przyjęte w usta-
wie o odpadach rozwiązania, należy 
mocno podkreślić, że produkt ubocz-
ny to nie produkt, który utracił sta-
tus odpadu. W przypadku produktu 
ubocznego, ustawa o odpadach mówi 
o substancji (przedmiocie) - pozosta-
łości z procesu produkcyjnego, tech-
nologicznego - która nie jest odpadem 
w rozumieniu ustawy o odpadach.  
W przypadku mechanizmu utraty statu-
su odpadu jesteśmy o krok dalej - sub-
stancja (przedmiot) zostały już uznane 
za odpad i jako odpad zostały podda-
ne procesowi odzysku. Natomiast ze 
względu na określone ustawą o odpa-
dach przesłanki, istnieje uzasadnienie, 
aby taka substancja (przedmiot), już po 
procesie odzysku, zostały wyłączone 
z zakresu tej ustawy („przestały” być 
odpadem w rozumieniu ustawy o od-
padach).

 � Kiedy pozostałość 
poprodukcyjna może 
być uznana za produkt 
uboczny

Zgodnie z ustawą o odpadach, pro-
dukt uboczny to substancja (przed-
miot), która powstaje w procesie pro-
dukcyjnym, technologicznym (tzw. 
pozostałość poprodukcyjna), przy 
czym celem tego procesu produkcyj-
nego (technologicznego) nie było wy-
tworzenie takiej substancji (produktu) 
i jednocześnie, w danym przypadku, 
są spełnione łącznie wszystkie cztery 
poniższe warunki:

 � dalsze wykorzystywanie substancji 
(przedmiotu) jest pewne,

 � substancja (przedmiot) może być 
wykorzystywana bezpośrednio bez 
dalszego przetwarzania, innego niż 
normalna praktyka przemysłowa,

 � substancja (przedmiot) jest produ-
kowana jako integralna część pro-
cesu produkcyjnego,

 � substancja (przedmiot) spełnia 
wszystkie istotne wymagania, w 
tym prawne, w zakresie produk-
tu, ochrony środowiska oraz życia 
i zdrowia ludzi, dla określonego 

wykorzystania tych substancji lub 
przedmiotów i wykorzystanie takie 
nie doprowadzi do ogólnych nega-
tywnych oddziaływań na środowi-
sko, życie lub zdrowie ludzi.

Tyle teoria, natomiast dopiero prak-
tyka pokaże, na ile te przepisy okażą 
się czytelne i zrozumiałe zarówno dla 
przedsiębiorców, jak i dla organów ad-
ministracji stosujących prawo, czy też 
sądów administracyjnych weryfikują-
cych ich właściwe zastosowanie. To 
nowe rozwiązanie prawne w naszym 
systemie prawa krajowego i naturalne 
jest, że brak w tym zakresie „ugrun-

ustawy o odpadach powinny być in-
terpretowane z uwzględnieniem regu-
lacji Dyrektywy 2008/98/WE w sprawie 
odpadów; zgodnie z obowiązującymi 
zasadami stosowania przepisów pra-
wa wspólnotowego, w tym w szcze-
gólności zasadą pierwszeństwa prawa 
wspólnotowego, sądy krajowe i organy 
administracji publicznej są zobowiąza-
ne do stosowania prawa wspólnoto-
wego i do odstąpienia od stosowania 
sprzecznych z nim przepisów prawa 
krajowego. Tym samym, sądy krajowe 
i organy administracji publicznej mają 
obowiązek zastosowania przepisów 
prawa krajowego w taki sposób, aby 
nie został naruszony cel i skuteczność 
przepisów wspólnotowych (wykładnia 
przepisów prawa krajowego przez pry-
zmat prawa wspólnotowego) i odmowy 
stosowania prawa krajowego niezgod-
nego z prawem wspólnotowym. Nato-
miast Wytyczne Komisji, jakkolwiek nie 
są wiążącym źródłem prawa, to jed-
nak mogą stanowić cenną wskazów-
kę przy wykładni regulacji Dyrektywy 
2008/98/WE i tym samym przy inter-
pretacji przepisów ustawy o odpadach.

W Wytycznych Komisji wyraźnie 
wyróżniono dwa pojęcia „produkt”  
i „pozostałość poprodukcyjna”. Produkt 
to materiał (przedmiot), który jest celo-
wym wytworem procesu produkcyjne-
go. Konsekwentnie pozostałość popro-
dukcyjna nie jest celowym wytworem 
procesu, ale jednocześnie wcale nie 
musi od razu stanowić odpadu w rozu-
mieniu przepisów. Jeśli spełnia kryteria 
zawarte w Dyrektywie 2008/98/WE, 
taka pozostałość powinna być uzna-
na za tzw. produkt uboczny. Na gruncie 
konkretnych przypadków z orzecznic-
twa Trybunału Europejskiego w Wy-
tycznych wskazano, że jeśli producent 
mógł wyprodukować produkt pierwotny 
bez jednoczesnego wytworzenia okre-
ślonej substancji, ale zdecydował się 
na taki proces, aby wytworzyć daną 
substancję, to taka substancja nie jest 
pozostałością procesu produkcyjnego, 
czy też dalej, trudno mówić o pozo-
stałości poprodukcyjnej w przypadku 
gdy producent zmodyfikował proces 

W świetle ustawy 
o odpadach, 
dana pozostałość 
poprodukcyjna 
może zostać 
uznana za produkt 
uboczny (a nie 
odpad) tylko 
jeżeli pozytywnie 
przejdzie 
procedurę 
weryfikacyjną 
przed marszałkiem 
województwa

”

towanej” linii orzeczniczej organów  
i sądów, a co za tym idzie ryzyko wąt-
pliwości organów co do przypadków 
stosowania tej instytucji. Jednakże, 
przy analizie konkretnych stanów fak-
tycznych pomocą i podpowiedzią za-
równo dla przedsiębiorców, jak i orga-
nów administracji mogą być wydane 
przez Komisję Europejską Wytyczne 
dotyczące interpretacji kluczowych 
przepisów dyrektywy 2008/98/WE w 
sprawie odpadów będące w dużej mie-
rze podsumowaniem praktyki orzeczni-
czej Trybunału Sprawiedliwości UE w 
zakresie definicji terminu odpad i pro-
dukt uboczny. W zasadzie przepisy 
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produkcyjny tak, aby dana substancja 
uzyskała określone parametry. 

Natomiast analizując poszczególne 
warunki uznania za produkt uboczny w 
Wytycznych Komisji zwrócono uwagę 
na następujące aspekty.   

Przed wszystkim w Wytycznych 
mocno podkreśla się element „pew-
ności” (warunek pierwszy z ustawy  
o odpadach). I nie można tutaj mówić 
o możliwości czy dużym prawdopo-
dobieństwie wykorzystania, ale musi 
to być właśnie pewność, gwarancja, 
że dany materiał zostanie rzeczywiście 
wykorzystany. W oparciu o orzecznic-
two Trybunału Europejskiego w Wy-
tycznych jako przykład „braku pew-
ności” podano przypadek składowania 
bez określonego terminu, w oczekiwa-
niu, że znajdzie się chętny na odebra-
nie danego materiału. Z kolei, jeżeli 
ten sam materiał zostanie wykorzysta-
ny przez wytwórcę dla własnych po-
trzeb, to może to oznaczać spełnienie 
przesłanki „pewności” wykorzystania.  
Jednocześnie uznając, że niejedno-
krotnie trudno będzie przedsiębiorcom 
wykazać przesłankę „pewności” w Wy-
tycznych wskazano przykładowo jakie 
okoliczności mogą ułatwić - ale nieste-
ty już nie przesądzić - wykazanie tej 
przesłanki (zawarte umowy na odbiór 
materiału; korzyści majątkowe dla pro-
ducenta; czy też mocny, realny rynek  
i popyt na dany materiał).

W odniesieniu do warunku drugie-
go (wykorzystania bez konieczności 
dalszego przetwarzania innego niż nor-
malna praktyka przemysłowa), w Wy-
tycznych Komisja zwróciła uwagę, że 
pozostałość poprodukcyjna może być 
uznana za produkt uboczny, ale tylko 
wtedy gdy dla dalszego wykorzystania 
nie trzeba jej poddawać specjalnym 
procesom przetworzenia (uzdatnie-
nia) zwłaszcza takim, które są typowe 
dla procesu odzysku odpadów. Ko-
misja wskazuje na takie rodzaje dzia-
łań, które są „normalną praktyką” w 
zakresie produktów (zmiana kształtu 
czy rozmiaru produktu). Tym samym, 
przy weryfikacji tego warunku, kluczo-
wa w zasadzie staje się odpowiedź na 

pytanie, co w danym przypadku jest 
„normalną praktyką przemysłową”. W 
Wytycznych wyjaśniono, że normalna 
praktyka obejmuje wszystkie te kroki, 
które producent podejmuje w stosun-
ku do produktu (np. mycie, suszenie, 
uzdatnienie), ale również takie, które są 
wymagane dla takiego produktu, aby 
uzyskał on określoną jakość (właściwo-
ści) i mógł być wprowadzony na rynek.         

Z kolei analizując aspekt wytwarza-
nia w ramach integralnej części proce-
su produkcyjnego Komisja podkreśla, 
że analizując spełnienie tej przesłanki 
należy zwrócić uwagę na to jakie dzia-
łania muszą być podjęte, aby przygo-
tować materiał (pozostałość) do dal-
szego wykorzystania i dalej, jak takie 
działania są zintegrowane z prowadzo-

no akcentują wykorzystanie „zgodne 
z prawem”. Jako przykłady spełnie-
nia kryterium „istotnych wymagań, w 
tym prawnych, w zakresie produktu, 
ochrony środowiska oraz życia i zdro-
wia ludzi, dla określonego wykorzysta-
nia tych substancji lub przedmiotów” w 
Wytycznych podano spełnienie przez 
materiał standardów jakościowych, wy-
nikających ze specyfikacji technicz-
nych dla określonego rodzaju produk-
tów, czy też po prostu sam fakt, że 
wykorzystanie takiego materiału nie 
jest zakazane.

 � Procedura „uznania” za 
produkt uboczny

W świetle ustawy o odpadach, da-
na pozostałość poprodukcyjna mo-
że zostać uznana za produkt uboczny 
(a nie odpad) tylko jeżeli pozytywnie 
przejdzie procedurę weryfikacyjną 
przed marszałkiem województwa.

Procedura weryfikacji rozpoczyna 
się na wniosek wytwórcy, który składa 
organom tzw. zgłoszenie uznania sub-
stancji (przedmiotu) za produkt ubocz-
ny. Zakres informacji, jakie muszą być 
złożone we wniosku określa ustawa. 
Warto zwrócić uwagę, że obok infor-
macji identyfikujących wnioskodawcę 
i samą substancję (przedmiot), są to 
informacje dotyczące miejsca wytwa-
rzania substancji (przedmiotu) oraz 
procesu produkcyjnego, w którym po-
wstaje substancja (przedmiot), a także 
procesu, w którym zostaną one dalej 
wykorzystane. Ponadto do zgłoszenia 
wytwórca jest zobowiązany dołączyć 
dowód potwierdzający, że substancja 
(przedmiot) spełnia wszystkie cztery 
warunki określone ustawą.  

Procedura „uznawania” za produkt 
uboczny została zbudowana przy za-
stosowaniu instrumentu tzw. milczącej 
zgody. Zgodnie z ustawą o odpadach, 
jeżeli marszałek w terminie trzech mie-
sięcy od dnia otrzymania zgłoszenia 
nie wyrazi sprzeciwu, wówczas uzna-
je się, że dana substancja (produkt) 
jest produktem ubocznym. Ustawa 
nie przewiduje tutaj wydawania żad-

nym procesem produkcyjnym. I następ-
nie, czy takie działania są normalnie 
przeprowadzane w toku procesu pro-
dukcyjnego. Jako jedno z miejsc dla 
znalezienia odpowiedzi na te pytania, 
Wytyczne odsyłają w szczególności 
do technicznych dokumentów refe-
rencyjnych (tzw. BREFs), które definiu-
ją i określają procesy produkcyjne dla 
poszczególnych branż przemysłu i są 
przygotowywane w ramach systemu 
wydawania pozwoleń zintegrowanych 
dla instalacji.  

Wreszcie w odniesieniu do prze-
słanki spełnienia wszystkich istotnych 
wymagań, w tym prawnych, w zakre-
sie produktu, ochrony środowiska oraz 
życia i zdrowia ludzi Wytyczne moc-

Mając na uwadze 
przyjęte w ustawie 
o odpadach 
rozwiązania, 
należy mocno 
podkreślić, że 
produkt uboczny 
to nie produkt, 
który utracił status 
odpadu

”
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nej decyzji, uznanie za produkt ubocz-
ny następuje niejako automatycznie, 
po upływie trzech miesięcy „niedzia-
łania” organu w sprawie. Natomiast 
sam ewentualny sprzeciw wymaga for-
my decyzji administracyjnej. Od takiej 
decyzji będzie przysługiwać odwołanie 
do organu wyższego stopnia, i dalej, 
ewentualnie skarga do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego i dalej Naczel-
nego Sądu Administracyjnego.

 � Kiedy odpad przestaje 
być odpadem…

Natomiast zgodnie z ustawą o od-
padach, jeżeli substancja (przedmiot) 
zakwalifikowane przez wytwórcę jako 
odpad, przejdą przez proces odzysku 
i spełnią warunki określone ustawą  
o odpadach to nie są już dalej odpa-
dem w rozumieniu ustawy. Konse-
kwentnie takie substancje (przedmio-
ty) nie podlegają już dalej restrykcjom 
wynikającym z tej czy innych ustaw z 
zakresu gospodarowania odpadami.

Należy podkreślić, że Dyrektywa 
2008/98/WE, a za nią nasza ustawa 
wprowadza w zasadzie dwie ścieżki 
mechanizmu utraty statusu opadów. 
Pierwsza, poprzez spełnienie kryte-
riów określonych w ustawie o odpa-
dach (patrz niżej), i druga, poprzez 
spełnienie wymagań określonych 
przez przepisy UE. W ramach tej dru-
giej ścieżki Dyrektywa 2008/98/WE 
zawiera upoważnienie do określenia 
szczegółowych kryteriów określają-
cych zniesienie statusu odpadów dla 
poszczególnych strumieni odpadów. 
Na tej podstawie zostało już wyda-
ne np. rozporządzenie Rady (UE) nr 
333/2011 ustanawiające kryteria okre-
ślające, kiedy pewne rodzaje złomu 
przestają być odpadami. Rozporzą-
dzenie obowiązuje bezpośrednio (tak-
że przedsiębiorców) bez konieczności 
jego implementacji do naszego po-
rządku prawnego.

Zgodnie z ustawą o odpadach, dla 
„utraty status odpadu” dana substan-
cja (przedmiot) muszą spełniać poniż-
sze przesłanki:

 � łącznie następujące warunki:
 – substancja (przedmiot) jest po-
wszechnie stosowana do kon-
kretnych celów,
 – istnieje rynek takich substancji 
(przedmiotów) lub popyt na nie,
 – substancja (przedmiot) spełnia 
wymagania techniczne dla za-
stosowania do konkretnych ce-
lów oraz wymagania określone 
w przepisach i w normach mają-
cych zastosowanie do produktu, 
 – zastosowanie substancji (przed-
miotu) nie prowadzi do negatyw-
nych skutków dla życia, zdrowia 
ludzi lub środowiska,

 � wymagania określone przez prze-
pisy UE.
Podobnie jak w przypadku produk-

nie przesłanki trzeciej (wymagania 
techniczne i inne określone przepi-
sami prawa), należy zwrócić uwagę, 
czy rzeczywiście są takie techniczne 
wymagania (standardy) określone dla 
materiałów (produktów) (nie-odpadów) 
wykorzystywanych dla tych samych 
celów. W tym przypadku Wytyczne 
także podkreślają, że taki materiał po-
winien być gotowy do wykorzystania 
bez konieczności prowadzenia dal-
szych procesów przetworzenia. Od-
nośnie czwartej przesłanki Wytyczne 
proponują (a) test porównania wyko-
rzystania materiału (produktu) zgod-
nie z przepisami odnoszącymi się do 
produktów i wykorzystania materiału 
zgodnie z przepisami odpadowymi  
- które z nich pozwoli uniknąć nega-
tywnego oddziaływania na środowisko 
w tym zdrowie ludzi, i (b) odpowiedz 
na pytanie, czy regulacje odnoszą-
ce się do produktów są wystarczają-
ce, aby zapewnić ograniczenie nega-
tywnego oddziaływania związanego  
z wykorzystaniem materiału, i dalej, 
czy uwolnienie z reżimu odpadowe-
go będzie prowadzić do większego 
ryzyka dla środowiska i zdrowia ludzi.    

Należy wskazać, że to podmiot, 
który dokonuje odzysku dokonu-
je „kwalifikacji”, czy raczej uznania, 
że efekt odzysku spełnia wymaga-
nia ustawy, a tym samym substancja 
(przedmiot), które przeszły taki pro-
ces nie są już dłużej odpadem obję-
tym regulacją ustawy. W przypadku 
mechanizmu utraty statusu odpadu,  
w odróżnieniu od produktu ubocznego, 
ustawa nie przewiduje żadnej proce-
dury weryfikacyjnej w drodze postę-
powania administracyjnego.

 � I co dalej?

Tyle przepisy. Praktyka natomiast 
pokaże, czy przedsiębiorcy skorzy-
stają, a organy pomogą skorzystać  
z nowych rozwiązań prawnych. Prakty-
ka pokaże przy tym także, czy te roz-
wiązania są także korzystne z punktu 
widzenia zarówno przedsiębiorców, 
jak i samego środowiska. o

tu ubocznego, także w tym przypadku, 
przy ocenie, pomocą i podpowiedzią 
dla przedsiębiorców mogą być wydane 
przez Komisję Europejską, wskazane 
wyżej, Wytyczne.  

Odnosząc się do poszczególnych 
przesłanek, w Wytycznych Komisja 
zwraca uwagę na następujące aspek-
ty. Odnośnie powiązanych ze sobą 
przesłanki „powszechnego stosowa-
na do konkretnych celów” i przesłanki 
„rynku takich przedmiotów”, spełnie-
nie tych kryteriów może być wykazane 
poprzez wskazanie, że istnieje rzeczy-
wisty, ukształtowany już rynek i popyt 
na takie produkty, jest już zasadniczo 
ustalona, weryfikowalna cena za takie 
produkty, a także są określone tech-
niczne standardy (specyfikacja) dla 
takich produktów. Z kolei przy oce-

Procedura 
„uznawania” 
za produkt 
uboczny została 
zbudowana przy 
zastosowaniu 
instrumentu tzw. 
milczącej zgody
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W 1992 roku spółka REMAK-ROZRUCH uruchomiła 
działalność związaną z rozruchem urządzeń  
i instalacji energetyki cieplnej. W ciągu 20 lat zakres 
usług został znacznie rozbudowany, podobnie 
jak sieć zleceniodawców, którzy powierzają firmie 
specjalistyczne prace z zakresu modernizacji  
w energetyce i przemyśle, montażu 
mechanicznego i elektrycznego oraz generalnego 
wykonawstwa. Uznanie, jakim cieszy się firma, 
jest przede wszystkim zasługą kompetentnego 
zespołu pracowników, posiadających co najmniej 
kilkunastoletni staż pracy w obszarze energetyki 
lub budownictwa energetycznego oraz niezbędne 
uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne. 
Ponadto atutem firmy REMAK-ROZRUCH są 
innowacyjne rozwiązania techniczne i patenty. 
Na wyróżnienie zasługuje metoda niekatalitycznej 
redukcji tlenków azotu do poziomu <200 mg/Nm3 
czy powłoki antykorozyjne Hybrid.
Swoją szeroką ofertę REMAK-ROZRUCH kieruje do 
elektrowni, elektrociepłowni, kotłowni, zakładów 
przemysłowych, dostawców urządzeń i firm 
montażowych działających w przemyśle oraz 
pracowni projektowych obsługujących przemysł  
i energetykę. 

In 1992 REMAK-ROZRUCH started its activity related 
to heating energy equipment and systems start-
-up. Over the past 20 years the range of services 
has been expanded to accommodate a growing 
network of clients who entrust the company with 
specialised modernisation works in the power 
industry and general industry, mechanical and 
electrical installations and general contracting.  
The company owes its acclaim to its team of highly-
-competent employees whose expertise in the 
area of the power industry and power construction 
spans two decades, and who possess the 
necessary supervision and operating qualifications.
Another asset of REMAK-ROZRUCH is its innovative 
technical solutions and patents. The most significant 
include a method of non-catalytic reduction  
of nitric oxide to the level of <200 mg/Nm3,  
and a hybrid anti-corrosive coating.
REMAK-ROZRUCH offers its wide range of services to 
power plants, c.h.p. plants, boiler houses, industrial 
plants, equipment providers and installation 
companies operating in general industry, and 
design studios providing services for general 
industry and the power industry.
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