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Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
w Świerżach Górnych

Bezpieczeństwo energetyczne,
nowoczesność i ekologia
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B11 już od roku 
wspiera bezpieczeństwo energetyczne

Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.

19 grudnia 2018 r. minął rok od oddania do eksploatacji w Enei Wytwarzanie 
bloku nr 11 o mocy 1 075 MW - najnowocześniejszej i najsprawniejszej 

jednostki produkcyjnej w polskiej energetyce. Ten czas pokazał, jak bardzo trafiona 
była ta inwestycja.

Dziś B11 to jedna z najwięk-
szych jednostek tego typu na świe-
cie, rekordzista Polski pod względem 

sprawności i mocy. Od stycznia do 
września blok wyprodukował 4 mln 
MWh brutto, tj. około 32% wytwo-

rzonej w Elektrowni Kozienice w tym 
czasie energii. Średnie obciążenie 
wyniosło około 790 MW.
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” B11 posiada szereg najnowocześniejszych 
rozwiązań w dziedzinie technologii, ekologii 
i bezpieczeństwa

Dzięki B11 ubiegłoroczny lipiec był 
miesiącem rekordowej produkcji ener-
gii elektrycznej w Elektrowni Kozienice 
od początku jej eksploatacji. Wynio-
sła ona ponad 1,7 MWh brutto i była 
wyższa o 114,7 tys. MWh brutto od 
dotychczasowego rekordu, który padł 
w czerwcu. 34% tej produkcji wytwo-
rzył blok nr 11. Elektrownia odnotowa-
ła również rekordową w swojej historii 
produkcję dobową, która 11 lipca 2018 
r. wyniosła 67,4 tys. MWh brutto. Jest 
to produkcja o około 25% wyższa od 
typowej w dni robocze (poniedziałek-
-piątek).

B11 jest chłodzony w układzie za-
mkniętym - w oparciu o 185 m chłod-
nię kominową. Dzięki temu, blok mógł 
w okresie upałów i dużego zapotrze-
bowania w systemie elektroenerge-
tycznym odnotowywać rekordowe 
produkcje, wspierając tym samym funk-
cjonowanie polskiego systemu elek-

Dzięki wysokiej sprawności blok emi-
tuje znacznie mniej tlenków węgla do 
atmosfery w stosunku do dotychczas 
eksploatowanych jednostek.

B11 posiada szereg najnowocze-
śniejszych rozwiązań w dziedzinie 
technologii, ekologii i bezpieczeństwa. 
Urządzenia zostały zaprojektowane 
z wymaganą rezerwą (redundancją), 
tak aby podczas np. ewentualnej awarii 
jednego, jego funkcję przejęło drugie.

Cały czas blok jest w tzw. okre-
sie oswajania. To czas nabywania 
doświadczeń przez obsługę, trwa 
optymalizacja układów sterowania 
i regulacji, ale już dziś można powie-
dzieć, że dotychczasowa praca bloku 
potwierdza spełnienie założeń projek-
towych w zakresie pracy i emisji.

troenergetycznego i bezpieczeństwo 
energetyczne kraju. Blok opalany jest 
węglem kamiennym z polskich kopalń, 
a głównym dostawcą paliwa jest nale-
żąca do naszej Grupy LW Bogdanka.

B11 to jednostka ekologiczna, speł-
nia restrykcyjne normy środowiskowe. 
Osiągnięto to dzięki zastosowaniu no-
woczesnych instalacji oczyszczania 
spalin. Już dziś B11 nie tylko spełnia, 
ale i wyprzedza wymagania mających 
obowiązywać od 2021 r. wytycznych 
dyrektywy BAT.

Wysoka sprawność netto bloku, ja-
ko tzw. jednostki nadkrytycznej, która 
wynosi powyżej 45% przyczynia się do 
znacznej redukcji emisji do powietrza. 

- Budowa B11 była największą in-
westycją Grupy Enea, a czas jaki już 
upłynął od oddania bloku do eksploata-
cji pokazuje, jak bardzo była to potrzeb-
na i trafiona inwestycja - mówi Antoni 
Józwowicz, Prezes Enei Wytwarza-
nie. - Dzięki niej możemy wytwarzać 
nie tylko więcej energii, ale robić to też 
w sposób bardziej ekonomiczny i z za-
stosowaniem najnowszych rozwiązań 
w zakresie ochrony środowiska. Na-
sze działania na rzecz bezpieczeństwa 
energetycznego, nowoczesności i eko-
logii mają tu pełne odzwierciedlenie. 
Nasz blok energetyczny jest prawdziwą 
perłą polskiej gospodarki i energetyki - 
dodaje Antoni Józwowicz.

Nowoczesny blok jest przedmiotem 
ogromnego zainteresowania - w ub. r.  
obejrzało go ponad 1 700 osób, 
uczestników ponad 70 zorganizowa-
nych grup, zwiedzających Elektrownię 
Kozienice. Wśród nich byli pracowni-
cy naukowi i studenci, przedstawiciele 
firm i instytucji branży energetycznej, 
również zagraniczni goście.

o

Rozmowa z Remigiuszem Nowakowskim, Prezesem Zarządu PILE ELBUD S.A. 
oraz Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
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nowe obszary w branży energetycznej

Rozmowa z Remigiuszem Nowakowskim, Prezesem Zarządu PILE ELBUD S.A. 
oraz Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

Jakie nowe obszary pojawiły się 
w branży i jak - Pana zdaniem - bę-
dą się one rozwijały?

Energetyka jest obecnie w procesie 
dużej zmiany. Czy nazwiemy to trans-
formacją, czy zmianą technologiczną, 
to tylko kwestia nomenklatury. Fakt jest 
taki, że zmienia się sposób generacji 
energii w związku ze zmianą technolo-
gii i szerokim dostępem do technologii, 
m.in. generacji rozproszonej. Z drugiej 
strony, zmienia się również świado-
mość nas samych jako konsumentów 

i odbiorców energii. Czasem stajemy 
się również prosumentami. Optymalizu-
jąc swój sposób korzystania z energii, 
możemy ją także częściowo produko-
wać. Oczywiście nie jest to taka ska-
la, która mogłaby uniezależnić system 
od dużych źródeł energii, ale na pew-
no jest to wystarczająco zarysowany 
trend aby wierzyć, że ta zmiana będzie 
następować dynamicznie.

Pojawia się w ogóle kilka tren-
dów globalnych, które przebiegają 

jednocześnie. Obserwujemy cho-
ciażby dosyć duże zjawiska zwią-
zane z gromadzeniem się ludzi 
w dużych miastach, a więc trend 
urbanizacji. Co się z tym wiąże?

Infrastruktura, która będzie musia-
ła w tych miastach funkcjonować i za-
pewnić dostęp do energii elektrycznej, 
musi być niewątpliwie wzmocniona. 
W funkcjonujących stacjach energe-
tycznych oraz GPZ często brakuje do-
stępnych mocy. Nasz sposób życia 
się zmienia, korzystamy coraz więcej 
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i częściej z klimatyzacji w miesiącach 
letnich. Tak więc zapotrzebowanie na 
moc cały czas rośnie. Powoduje to ge-
nerowanie pików letnich i zimowych. To 
jest jedno ze zjawisk, z którym musimy 
sobie poradzić.

Kolejne zjawisko to elektryfi-
kacja wielu dziedzin życia, jak np. 
transportu.

Zdajemy sobie sprawę, że to zja-
wisko wiąże się głównie z faktem, że 
mamy zanieczyszczone powietrze 
w miastach, ale również ze zmianą 
określonych przyzwyczajeń ludzi. Sa-
mochody elektryczne stają się coraz 
bardziej powszechne. Są ekologiczne 
i przyjazne środowisku. Jeśli będziemy 
mieć infrastrukturę ładowania na tyle 
rozbudowaną, że nie będzie obawy - 
tak jak to jest obecnie - czy uda nam 
się przejechać dłuższy dystans, to już 
nie tylko będą samochody miejskie, ale 
również samochody użytku powszech-
nego na dalsze trasy. Z tego względu 
mamy cały program związany z budo-
wą europejskiej infrastruktury stacji ła-
dowania - od Finlandii po południową 
Hiszpanię.

Dużo się mówi również o po-
tencjalnej możliwości elektryfika-
cji ciepłownictwa.

Jest to związane z trzecim trendem, 
który obserwujemy. Możemy nazwać 
go dekarbonizacją. Choć to zjawisko 
jest stymulowane działaniami politycz-
nymi i regulacyjnymi, dlatego osobiście 
wolę mówić o trendzie odchodzenia od 
paliw kopalnych. Widoczny jest on nie 
tylko w Europie, ale chociażby w Chi-
nach, czy innych krajach azjatyckich 
i Stanach Zjednoczonych. Tego już nie 
zmienimy, to tendencja o charakterze 
globalnym. W związku z tym, że mamy 
wysoki udział paliw kopalnych w mik-
sie energetycznym i będziemy go pro-
porcjonalnie zmniejszać, Polska będzie 
miała możliwość wykorzystania tego 
faktu i skorzystania z szansy na wdroże-
nie nowych rozwiązań technologicznych 
w dziedzinie generacji energii.

Nałożenie się tych trzech głów-
nych trendów powoduje to, że ma-
my sytuację dużej zmiany w całym 
sektorze energii.

Zgadza się. Są to duże zmiany 
w sposobie zaopatrzenia w energię, 
w technologiach jej generacji, a także 
w zakresie zapewnienia niezawodnej 
infrastruktury przesyłu i dystrybucji. To 
wszystko kreuje nowe możliwości ryn-
kowe, również dla PILE ELBUD. Do tej 
pory tradycyjnie zajmowaliśmy się pro-
jektowaniem i budową infrastruktury 
energetycznej, budując linie 400 kV 
w ramach głównych elementów Kra-
jowego Systemu Energetycznego dla 
Polskich Sieci Elektroenergetycznych. 
Pracujemy dużo na sieciach wysokich 
napięć 110 kV u operatorów systemów 

OZE, a w szczególności farm wiatro-
wych zarówno lądowych, jak i w dłuż-
szej perspektywie morskich oraz ich 
integracją z systemem przesyłowym 
i dystrybucyjnymi. Obserwujemy rów-
nież bardzo dynamicznie rozwijającą 
się fotowoltaikę. 

W propozycji projektu nowej polityki 
energetycznej widać, że udział fotowol-
taiki będzie zasadniczo rósł w miksie 
energetycznym Polski. To wygeneruje 
coraz większe zainteresowanie z po-
ziomu odbiorców, nie tylko indywidu-
alnych, ale również przemysłowych. 
Będzie to oznaczało powstanie poten-
cjalnie dużego rynku dla takich firm jak 
nasza, dlatego mocno przygotowujemy 
się do udziału w nim. Ważnym aspek-
tem jest na pewno integracja klastrów 

” W propozycji projektu nowej polityki energetycznej 
widać, że udział fotowoltaiki będzie zasadniczo 
rósł w miksie energetycznym Polski

dystrybucyjnych. Uczestniczymy w du-
żym programie rozpoczynającym się 
w PKP Energetyka, tzw. MUZA, który 
ma na celu wzmocnienie systemu za-
silania w obrębie infrastruktury energe-
tycznej wspierającej kolej. Pojawia się 
dużo infrastrukturalnych projektów i to 
jest nasz core business. 

A jak Pan widzi rozwój firmy 
w obliczu tych wszystkich zmian?

Naszą ambicją jest zbudowanie no-
wego obszaru działalności, który wy-
chodziłby naprzeciw tej właśnie zmia-
nie oraz wykorzystywał związane z nią 
nowe możliwości rozwoju. Mamy kil-
ka takich obszarów, które są godne 
uwagi. Pierwsza szansa to odnawial-
ne źródła energii, czyli cały segment 
energetyki odnawianej. Wiąże się to 
z projektowaniem, jak i budową infra-
struktury przyłączeniowej dla źródeł 

energii, które będą powstawać coraz 
powszechniej oraz źródeł odnawial-
nych i rozproszonych z systemem. Sta-
nowi to duży segment usług, w które 
będziemy chcieli się wpisać.

Jak Pana zdaniem będą się roz-
wijać kwestie związane z możliwo-
ścią magazynowania energii?

Biorąc pod uwagę fakt, że źródła 
odnawialne rozwijają się bardzo dyna-
micznie, a ich natura jest taka, że nie są 
w pełni stabilne - w rozumieniu ciągłej 
produkcji, będą one wymagały rezerwo-
wania lub wspierania poprzez stabiliza-
cję instalacjami typu magazyny energii. 
Sądzę, że to się będzie bardzo mocno 
rozwijać. Bateryjne magazyny energii 
już funkcjonują. Dynamicznie postępują 
prace nad technologiami wykorzystania 
wodoru. Być może tego typu magazyny 
energii będą dominujące w przyszłości.



Jako PILE ELBUD podjęliśmy już 
decyzję strategiczną o rozpoczęciu 
działalności w zakresie bateryjnych 
magazynów energii. Zrealizowaliśmy 
dwa projekty w Niemczech - w Bremen 
i Cramzow. Obecnie realizujemy również 
jeden projekt w Polsce, współpracując 
z konsorcjum firm ze Szwajcarii i z Pol-
ski, będących dostawcami technologii 
bateryjnych magazynów energii. Widzi-
my, że segment ten bardzo dynamicz-
nie się rozwija. Projekty zrealizowane 
w Niemczech pokazują nam, że sąsied-
ni rynek jest już gotowy na komercyjną 
realizację tego typu projektów. 

W Polsce funkcjonują na razie 
pilotażowe projekty?

Tak, są to projekty innowacyjne 
i badawczo-rozwojowe. Jednak nie-
wątpliwie podążymy za trendem na-
szych zachodnich sąsiadów. Tam jest 
trochę inna struktura rynku. W Niem-
czech funkcjonuje usługa systemowa 
tzw. „Primary Reserve Control”, która 
pozwala operatorowi magazynu ener-
gii uzyskać dodatkowe przychody z ty-
tułu oferowania takiej usługi na rynku 
operatorowi systemu dystrybucyjne-
go, do którego sieci przyłączona jest 
jego instalacja. Sądzę, że podobnie 
w Polsce zakres usług systemowych 
oraz uwarunkowania regulacyjne bę-
dą się zmieniać i wystąpi wspomniany 
trend. Dlatego widzę tutaj duży poten-
cjał rozwoju i dobre perspektywy na 
przyszłość dla technologii magazyno-
wania energii. Operatorzy systemów 
dystrybucyjnych będą mogli wykorzy-
stywać magazyny energii, m.in. do re-
gulacji częstotliwości lub redukowania 
szczytów zapotrzebowania, natomiast 
inni uczestnicy rynku przede wszyst-
kim w zakresie integracji źródeł odna-
wialnych z systemem energetycznym. 
Mam tutaj na myśli cały segment de-
weloperów oraz operatorów farm wia-
trowych i fotowoltaicznych, które będą 
funkcjonować w KSE. Magazyny mogą 
skutecznie optymalizować pracę OZE 
względem systemu energetycznego. 
Może to być wreszcie pewne narzędzie 

komercyjne otwierające możliwości wy-
korzystania tej technologii do optymali-
zacji czasu sprzedaży przechowywanej 
energii z OZE i jego dopasowania do 
momentu, kiedy ceny na rynku energii 
będą najbardziej atrakcyjne. 

Jak widać, tych nowych obsza-
rów jest sporo. Bardzo dobrze odbie-
ram zmiany wprowadzone w Prawie 
energetycznym, które będą zmierzać 
do uregulowania sytuacji operatorów, 
którzy mogą korzystać z magazynów 
energii. Będzie to duży moment przy-
spieszenia dla zastosowania technolo-
gii magazynów energii w Polsce.

Kolejny nowy obszar to elek-
tromobilność.

Ustawa o elektromobilności nakła-
da pewne obowiązki zarówno na gminy, 
jak i operatorów systemów dystrybucyj-
nych. Z pewnością będzie się rozwi-
jać sieć, zarówno szybkiego ładowania 
pojazdów elektrycznych, jak i instala-
cji ładowania w domach i budynkach 
użyteczności publicznej. Stopniowo bę-
dzie wzrastała liczba samochodów elek-
trycznych. Na razie nie jest to jeszcze 
duża liczba w stosunku do samocho-
dów spalinowych. Jako PILE ELBUD 
staramy się przygotować taką ofertę, 
która będzie wychodziła naprzeciw 
oczekiwaniom w zakresie rozbudowy 
infrastruktury do ładowania pojazdów 
elektrycznych, infrastruktury szybkiego 
ładowania oraz ładowarek miejskich.

Istotne jest samo umiejscowie-
nie infrastruktury i lokalizacja łado-
warek oraz zapewnienie ich przyłą-
czenia do systemu. 

Zgadza się. Z drugiej strony istot-
ne jest również zabezpieczenie odpo-
wiedniej mocy w obszarach, gdzie bę-
dą one zlokalizowane. To jest również 
element naszego myślenia i koncepcji, 
którą chcemy zaoferować na rynku, 
głównie dla operatorów systemów dys-
trybucyjnych. Musimy się zastanowić 
w jaki sposób zoptymalizować istnieją-
cą infrastrukturę, gdyż wiemy, jak trud-
no jest obecnie wybudować w środku 

miasta nowy GPZ. Rozwiązaniem jest 
również zmiana sposobu wykorzysta-
nia istniejącej mocy, m.in. poprzez in-
tegrowanie np. tego typu stacji zasi-
lania z magazynem energii, który jest 
w stanie odpowiednio regulować spo-
sób korzystania z tej energii. Jak widać, 
będzie tutaj kilka różnych możliwości, 
które należy rozważyć.

Jakie jednak mogą powstać ba-
riery w rozwoju tych możliwości?

Myślę, że są tutaj istotne dwa ele-
menty. Jeden dotyczy samej elektro-
mobilności, postępu i przyrostu pojaz-
dów elektrycznych. Tutaj jedną z barier 
jest koszt takiego pojazdu i alterna-
tywny koszt w postaci spalinowego 
pojazdu. Zdajemy sobie sprawę, że 
będą coraz bardziej restrykcyjne re-
gulacje chociażby dotyczące silników 
diesla. Będą strefy czystego parkowa-
nia w miastach, gdzie nie będą w przy-
szłości dopuszczane pojazdy z silnika-
mi spalinowymi. Najważniejszą kwestią 
będzie to czy nam indywidualnym kon-
sumentom będzie się to opłacało. My-
ślę, że najszybciej rozwinie się segment 
transportu zbiorowego elektrycznego. 
Tutaj mamy bardzo jasną perspektywę 
miast, które muszą ograniczać niską 
emisję własnego transportu. Ekonomia 
autobusu elektrycznego jest inna niż 
samochodu elektrycznego. Korzyści 
dla gmin już teraz są ewidentne, a mo-
dele finansowania i środki finansowe 
dostępne na polskim rynku.

Jeśli chodzi o segment pojaz-
dów elektrycznych, bariera kosz-
tów będzie miała istotne znaczenie. 
Jednak drugim bardzo ważnym ele-
mentem jest element infrastruktury. 

Mamy tutaj do czynienia z teoretycz-
nym dylematem, czy najpierw ma być 
dostępna infrastruktura, a potem pojaz-
dy, czy odwrotnie. Gdzieś oczywiście 
musi być punkt równowagi i powinno 
to postępować w miarę równocześnie. 
Bariery rozwoju infrastruktury dotyczą 
zarówno jej kosztów, które są bardzo 
istotne, jak i zakresu w jakim operato-
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rzy, czy deweloperzy nowych budyn-
ków będą mogli uwzględniać koszt tej 
infrastruktury w kosztach podatkowych 
swojej działalności, a operatorzy syste-
mów energetycznych - w taryfach prze-
syłowych, czy dystrybucyjnych. 

Z drugiej strony - w projektach in-
frastrukturalnych istotne są kwestie 
własności nieruchomości, prawa dro-
gi, służebności, które są niezbędne 
do zbudowania nowej infrastruktury. 
Będzie to miało bardzo duże znacze-
nie, zwłaszcza w ośrodkach miejskich. 

Widzimy dzisiaj jak diametralnie różna 
jest specyfika inwestycji realizowanych 
na liniach przesyłowych dla PSE, gdzie 
opieramy się na specustawie, która po-
zwala te projekty przeprowadzić dużo 
szybciej i jak to wygląda w przypadku linii 
110 kV, gdzie takich specjalnych regula-
cji nie ma. Kwestia uzyskania wszystkich 
zgód właścicieli i uzgodnień terenowo-
-prawnych wydłuża nieraz te projekty 

duje już potwierdzenie w aktualnie obo-
wiązujących planach rozwoju operato-
rów dystrybucyjnych. Kablowanie sieci 
jest sposobem na szybsze poruszanie 
się w obszarach miejskich i obszarach 
trudnych z uwagi na warunki tereno-
we. To również jest obszar usług dla 
tzw. nowej energetyki, do których się 
przygotowujemy i chcemy zapropo-
nować konkretne rozwiązania. Istotną 
kwestią będzie w jaki sposób dopro-
wadzić zasilanie do poszczególnych 
punktów. Pozostaje jeszcze kwestia 
ile i jaka moc będzie dostępna w po-
szczególnych obszarach. Myślę, że 
będzie to wymagać kompleksowego 
podejścia do optymalizacji mocy w sta-
cjach energetycznych, które są zlokali-
zowane zwłaszcza w obszarach miej-
skich. W przyszłości oznaczać będzie 
to również zmianę sposobu korzystania 
z nich, wykorzystania aplikacji maga-
zynów energii do tego, aby móc w ra-

operator systemu przesyłowego - PSE, 
realizuje konsekwentnie program rozbu-
dowy sieci, m.in. te projekty, w których 
uczestniczy nasza firma. Rozbudowa 
linii najwyższych napięć 400 kV ma na 
celu przygotowanie do wprowadzenia 
nowych mocy w systemie na północy 
Polski oraz jego dostosowanie do zmie-
nionych kierunków przepływu energii 
w systemie. W ten sposób możliwe bę-
dzie wyprowadzenia mocy z instalacji 
off-shorowych na poziomie 8-10 GW, 
a w przyszłości może również elektrowni 
atomowej, jeśli takowa miałaby zostać 
zlokalizowana na północy Polski. Jest 
to jeszcze kwestia pewnych decyzji poli-
tycznych. Niewątpliwie jednak infrastruk-
tura musi powstać i powstaje. 

Czy jest to wykonalne w najbliż-
szym czasie?

Myślę, że tak. Jednak, aby pierw-
sze farmy wiatrowe na morzu mogły 
powstać w 2025 r., wiele działań mu-
simy podjąć już dzisiaj. Potrzebujemy 
tzw. autostrady energetycznej z Morza 
Bałtyckiego, która będzie rozprowa-
dzać potencjalną moc z farm off-sho-
re w głąb kraju. Jednak elementy tego 
systemu już powstają. Wszystko ruszy 
z pełną dynamiką w momencie, kiedy 
zapadną wiążące decyzje inwestycyj-
ne o budowie elektrowni wiatrowych na 
morzu. Zainteresowanie potencjalnych 
inwestorów jest jak widzimy dość duże. 

Wychodząc temu naprzeciw, jako 
Instytut DISE we współpracy z PSEW 
oraz Ambasadą Królestwa Danii chce-
my zorganizować wyjazd studialny do 
Danii i pokazać jak taki proces inwe-
stycyjny realnie wygląda. Tam również 
jeszcze kilkanaście lat temu nie było te-
go typu instalacji, nie było prawa nie-
zbędnego do ich powstania, nie było 
lokalizacji, nie było przemysłu, który 
był wstanie obsłużyć zapotrzebowanie 
na dostawy komponentów do budowy 
farm off shore. 

Wydaje się, że dla Polski jest to 
olbrzymia szansa.

Zgadza się. Możemy zbudować 

” Bardzo dobrze odbieram zmiany wprowadzone 
w Prawie energetycznym, które będą zmierzać do 
uregulowania sytuacji operatorów, którzy mogą 
korzystać z magazynów energii

kilkukrotnie w porównaniu do tych reali-
zowanych w trybie specustawy. 

Tutaj może być podobnie, będzie 
bardzo trudno - zwłaszcza w obsza-
rach miejskich, gdzie jest zwarta za-
budowa i mamy różnych właścicieli 
nieruchomości po drodze, doprowa-
dzić do budowy nowej linii, w przy-
padku konieczności doprowadzenia 
nowej mocy i budowy nowej stacji 
lub rozbudowy istniejącej. 

Oczywiście. Ważnym trendem 
będzie niewątpliwie kablowanie sie-
ci średniego napięcia w obszarach, 
w których istnieje trudność realizacji 
linii napowietrznych. To zjawisko znaj-

mach istniejącej infrastruktury lepiej, 
tzn. również więcej mocy zaoferować 
dla potencjalnych odbiorców.

A jaką szansę mają projekty off-
-shorowe w Polsce?

Można powiedzieć, że morskie far-
my wiatrowe to wielkoskalowe OZE. 
Mówimy tutaj o mocach rzędu 1000 
MW, co odpowiada ekwiwalentowi du-
żego bloku energetycznego i będzie 
wymagało wprowadzenia takiej mocy 
do systemu i zapewnienia jej fizycznego 
rozpływu w KSE. Wiemy jak jest zbu-
dowany polski system energetyczny. 
Mamy główne źródła wytwórcze zlo-
kalizowane na południu kraju. Jednak 
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z jednej strony dużą skalę źródeł od-
nawialnych, co jest dla nas koniecz-
ne, jeśli chodzi o kwestie zmiany mik-
su energetycznego. Będzie to również 
wymuszone kosztami energii elektrycz-
nej i rosnącymi kosztami emisji CO2. 
Jednocześnie jesteśmy w stanie za-
angażować dzięki temu lepiej nasz 
przemysł. Mamy duży potencjał prze-
mysłowy, który może obsłużyć przyszłe 
inwestycje farm wiatrowych off-shore. 
Nie będziemy w stanie tego potencjału 
wykorzystać przy budowie elektrowni 
jądrowej, gdyż w tym przypadku więk-
szość kompetencji będziemy musieli 
kupić z zewnątrz - w każdym praktycz-
nie wymiarze. Jeśli chodzi o duże pro-
jekty off-shore nasz przemysł metalo-

wy, ciężki może dostarczyć dużą część 
niezbędnych komponentów. Mówi się 
nawet o projekcie budowy polskiej tur-
biny. Oczywiście nie jest to pewnie wy-
myślenie wszystkiego od podstaw, ale 
bazując na technologiach, które już ist-
nieją możemy planować budowę takie-
go przemysłu u nas w kraju. 

Druga kwestia wiąże się z faktem, 
że będzie to źródło energii silnie uzależ-
nione od warunków atmosferycznych. 
Ale można powiedzieć, że będzie to 
wciąż nasze lokalne źródło, rozumiejąc 
przez to fakt położenia infrastruktury 
wytwórczej w naszej części Morza Bał-
tyckiego.  Tak więc koncepcja morskiej 
energetyki wiatrowej będzie realizować 
ten element doktryny bezpieczeństwa 

energetycznego państwa, który mówi 
o niezależności energetycznej od in-
nych państw. To jest drugi element lo-
gicznie uzasadniający dlaczego duże 
farmy wiatrowe typu off-shore powinny 
w Polsce powstać.

Oczywiście to nie będzie też 
tak, że powiemy, że mamy 1000 
MW w morskiej farmie wiatrowej 
i to załatwia nam kwestie 1000 
MW, które obecnie zabezpiecza 
blok węglowy w Jaworznie, czy 
w Kozienicach. 

Zgadza się, jednak będziemy 
w stanie dzięki temu zmienić sposób 
funkcjonowania bloków konwencjo-
nalnych i obniżyć emisje CO2 poprzez 
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to, że staną się one bardziej jednost-
kami regulacyjnymi. Oczywiście moż-
na powiedzieć, że duże bloki nie są na 
dzisiaj projektowo tak zdefiniowane, 
żeby pełnić funkcje regulacyjne. Jed-
nak z drugiej strony jeśli się okaże, że 
koszty ich funkcjonowania w związ-
ku z wysokimi cenami CO2 będą tak 
znaczne, że ich eksploatacja stanie 
się nieopłacalna ekonomicznie, to już 
lepiej jest pracować w innym reżimie, 
ale jednak w pewnej koegzystencji 
z dużym OZE, aniżeli w ogóle je zli-
kwidować. Siłą rzeczy, ten element 
jest bardzo ważny.

Kolejnym elementem o zupeł-
nie innej specyfice jest rozpro-
szone oze, czyli fotowoltaika, któ-
ra może powstać na bardzo dużą 
skalę. 

się godzili na takie sytuacje, jeśli cho-
dzi o nasze codzienne życie. 

Wraca tutaj kwestia integracji źró-
deł rozproszonych - OZE z systemem 
i zapewnienia tzw. rezerwy, czyli mo-
cy, która jeśli nie wieje wiatr lub słońce 
nie świeci wystarczająco intensywnie. 
Czyli wracamy do roli infrastruktury. 
W przyszłości wzrośnie rola operato-
rów systemów dystrybucyjnych i infra-
struktury dystrybucyjno-przesyłowej. 
Ona będzie tak naprawdę kluczowa 
i krytyczna dla rozwoju wszelkich źró-
deł odnawialnych i ich integracji z sys-
temem. 

A jaką rolę będzie odgrywać 
przemysł w tej nowej energetyce?

Kluczową rolę w modelu nowej 
energetyki odegra przemysł energo-
chłonny, gdyż tam koszty energii de-

kupują bezpośrednio od producenta, 
bez ponoszenia kosztów emisji CO2.

Część z nich podejmie pewnie 
decyzje o realizacji własnych pro-
jektów energetycznych. 

Widzimy chociażby takich poten-
tatów globalnych jak Google, Facebo-
ok, czy IKEA. Na przykładzie dwóch 
pierwszych firm mamy do czynienia 
z dużą nadpłynnością finansową wy-
nikającą z ich podstawowego bizne-
su, a więc możliwością zainwestowa-
nia znacznych środków w energetykę 
OZE. Ale jest to dla tych firm także do-
bra lokata, z uwagi na znaczne zapo-
trzebowanie na energię dla zasilenia 
centrów przetwarzania danych. IKEA, 
jako koncern szwedzki doktrynalnie za-
łożyła, że docelowo będzie wykorzy-
stywać jedynie energię bezemisyjną. 
Jest to decyzja strategiczna, ale jed-
nocześnie biznesowa. W takich loka-
lizacjach jak Polska, gdzie wciąż więk-
sza część energii produkowana jest 
z paliw kopalnych, a koszt CO2 bę-
dzie podnosił jej cenę, takie podejście 
będzie premiowane niższym kosztem 
tego towaru. Wielcy odbiorcy energii - 
przemysł hutniczy, górniczy zaczynają 
bardzo poważnie myśleć nad realiza-
cją projektów czy to fotowoltaicznych, 
wiatrowych, czy wykorzystania maga-
zynów energii jako narzędzi do opty-
malizacji jej zużycia. W ten sposób duzi 
odbiorcy chociażby poprzez redukcję 
szczytowego zapotrzebowania mogą 
obniżyć koszty rezerwowanej mocy. 
A jeśli z kolei zdecydują się na produk-
cję energii we własnych źródłach OZE, 
to magazyn energii może stabilizować 
jej produkcję. Tak więc mamy do czy-
nienia z zupełnie nowym wymiarem 
zmiany w energetyce, która dokona 
się również na rynku przemysłowych 
odbiorców energii.

Rozmawiali: Dorota Kubek 
i Mariusz Marchwiak

o

” Kluczową rolę w modelu nowej energetyki odegra 
przemysł energochłonny, gdyż tam koszty energii 
determinują zdecydowanie poziom kosztów 
ogólnych produktu, czyli poziom konkurencyjności

Oczywiście możemy sobie wy-
obrazić takie instalacje wyspowe. 
Nawet jeśli mamy ładowarkę do sa-
mochodu elektrycznego w domu 
i chcielibyśmy być niezależni ładując 
ją energią wyprodukowaną w swoim 
domu, na którym są panele fotowol-
taiczne, być może dołączając aplika-
cję małych magazynów energii - np. 
oferowany już na rynku tzw. power 
wall - które pozwalają stabilizować 
na poziomie indywidualnego odbioru, 
godzimy się oczywiście z pewnym ry-
zykiem, że np. trafimy na okres mało 
słonecznej pogody. Nie będziemy się 
w stanie w pełni naładować, ale i tak 
będziemy samowystarczalni energe-
tycznie. Zawsze pozostanie jednak 
konieczność przyłączania do sieci, 
gdyż trudno sobie wyobrazić, abyśmy 

terminują zdecydowanie poziom kosz-
tów ogólnych produktu, czyli poziom 
konkurencyjności. Pod koniec 2018 r. 
nastąpiło zderzenie dużych odbiorców 
przemysłowych z rzeczywistością, 
w której ceny hurtowe na rynku ener-
gii wzrosły zasadniczo o kilkadziesiąt 
procent w kontraktach rocznych, co 
odbije się na ich wynikach finanso-
wych. Ta sytuacja powinna sprzyjać 
wygenerowaniu nowych modeli biz-
nesowych. Mamy już pierwsze przy-
kłady zawierania przez dużych odbior-
ców tzw. PPA (ang. Power Purchase 
Agreement), czyli umów bezpośred-
niego zakupu energii, od producen-
tów energii z OZE. W Polsce jest to 
przykład Daimler Benz, który zawarł 
umowę z jedną z farm wiatrowych. 
Można powiedzieć, że część energii 



13nr 1(66)/2019

O
d

bi
o

r
c

y 
– 

R
yn

ek
 e

n
er

g
ii 

i g
az

u
Celem artykułu jest przedstawienie 

znaczenia sektorów paliw i energii (na 
przykładzie energii elektrycznej i gazu) 
na gospodarkę kraju oraz współzależ-
ności z innymi sektorami.

 � Przepływy 
międzygałęziowe 
(analiza input-outpu)

Działalność gospodarcza kraju 
składa się z olbrzymiej liczby różnego 
rodzaju wzajemnych przepływów po-
między jednostkami krajowymi lub po-
między nimi a zagranicą. Opisem i ana-
lizą tych powiązań zajmuje się metoda 
przepływów międzygałęziowych, która 
pozwala na ocenę złożonych mecha-

Dr inż. Grzegorz Kunikowski, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

O znaczeniu cen paliw i energii dla gospodarki kraju świadczy traktowanie cen 
paliw i energii jako głównego czynnika inflacyjnego. W wymiarze społecznym 

jako przykłady można podać dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych oraz 
upowszechnienie się nowego terminu - pojęcia ubóstwa energetycznego. Znaczenie 
cen paliw i energii na gospodarkę i społeczeństwo zostało dowiedzione również 
za pomocą analizy przepływów międzygałęziowych, input-output, na przykład 
z wykorzystaniem metody nieważonej Rasmussena, pozwalającej na wskazanie 
technicznych powiązań między sektorami. Sektory produkcji i dystrybucji elektryczności, 
gazu i wody, sektor transportowy i sektor chemiczno-farmaceutyczny zostały liderami 
rankingu wśród kluczowych sektorów w gospodarce (Olczyk, 2011, s. 68). 

Identyfikacja kluczowych obszarów 
oddziaływań cen energii 
na inne branże z wykorzystaniem analizy input-output

nizmów gospodarczych powiązanych 
w procesach wytwarzania i podziału 
produktu. Za twórcę analizy przepły-
wów międzygałęziowych uważa się W. 
Leontiefa. Główną jego zasługą było 
połączenie po raz pierwszy w jednej 
tablicy procesu produkcji i podziału w 
aspekcie wielogałęziowym. Pionierski 
charakter mają jego prace w zakre-
sie formalizacji matematycznej analizy 
przepływów międzygałęziowych, opar-
te na tzw. współczynnikach technicz-
nych albo współczynnikach kosztów 
(Tomaszewicz, 1992, s. 9).

Im bardziej skomplikowany jest sys-
tem (ze względu na wyodrębnienie du-
żej liczby gałęzi), tym wygodniejsze sta-
je się korzystanie z bilansu przepływów 

międzygałęziowych jako źródła synte-
tycznej informacji o procesach ekono-
micznych zachodzących w danej go-
spodarce narodowej. Wzajemne związki 
pomiędzy poszczególnymi gałęziami 
badanego układu gospodarczego ana-
lizowane są na podstawie rachunków w 
postaci tablicy charakteryzującej powią-
zania gałęzi w procesie wytwarzania i 
podziału produkcji (GUS, 2014, s. 6).

Model przepływów międzygałę-
ziowych uwzględnia m.in.: równanie 
podziału produkcji, zużycie produk-
cyjne danej gałęzi, równanie kosztów 
produkcji gałęzi, koszty produkcji (w 
tym koszty materiałowe), zyski. Model 
spełnia warunek równowagi ogólnej. 
Poszczególne zależności mają postać 
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Tab. 1. Bezpośrednie przepływy finansowe sektorów „energii elektrycznej, paliw gazowych….” wg wykorzystania

Symbol/
Pozycja

Nazwa Wartość, 
tys. zł.

Symbol/
Pozycja

Nazwa Wartość, 
tys. zł.

52 1 usługi zw. z obsługą rynku nieruchomości 15584480 35 40 sprzedaż pojazdów samochód.; napr. pojazdów 252374

16 2 chemikalia, wyroby chemiczne 3436840 10 41 odzież 251103

20 3 metale 3262827 57 42 usł. reklamowe; usł. badania rynku i opinii publ. 230915

6 4 artykuły spożywcze 3253497 64 43 usługi zw. z utrzymaniem porządku w obiektach 230780

30 5 energia elektr., gaz, para wodna i gorąca woda 3040105 65 44 usł. zw. z administracyjną obsługą biura 227670

19 6 wyroby z pozost. surowców niemetalicznych 2540596 29 45 usł. naprawy, konserw. i instal. maszyn i urz. 216489

37 7 handel detaliczny 2424747 32 46 usł. związ. z odpadami; odzysk surowców 204594

38 8 transport lądowy i rurociągowy 2393732 70 47 usługi kulturalne i rozrywkowe 201548

68 9 usługi w zakresie opieki zdrowotnej 2385318 28 48 pozostałe wyroby 200587

67 10 usługi w zakresie edukacji 2086088 56 49 usługi w zakresie badań nauk. i prac rozwojow. 194926

1 11 produkty rolnictwa i  łowiectwa 1802944 17 50 leki i wyroby farmaceut. 188557

34 12 obiekty budowlane i roboty budowlane 1670283 49 51 usługi finansowe 155846

40 13 magazynowanie; usługi pocztowe i kurierskie 1574386 75 52 usł. napraw i konserw. komp. i art. użytku dom. 129849

18 14 wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 1553995 55 53 usł. architekt. i inżyn.; usł. badań i analiz techn. 124255

36 15 handel hurtowy 1462127 63 54 usługi detektywistyczne i ochroniarskie 119034

21 16 wyroby metalowe gotowe 1433062 47 55 usł. zw. z oprogr. i doradztwem w zakr. informatyki 112638

66 17 usługi administracji publicznej 1431922 53 56 usługi prawne i rachunkowo-księgowe 104253

4 18 węgiel kamienny i brunatny 1368985 54 57 usługi doradztwa w zarządzaniu 93162

25 19 pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 1067464 76 58 pozostałe usługi indywidualne 89618

13 20 papier i wyroby z papieru 942729 8 59 wyroby tytoniowe 85037

12 21 drewno i wyroby z drewna 908192 43 60 usługi związane z działalnością wydawniczą 78348

24 22 maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklas. 690048 45 61 usługi zw. z nadawaniem programów 75959

42 23 usługi związane z wyżywieniem 665132 72 62 usługi związane z grami i zakładami wzajemn. 71917

33 24 usługi związane ze ściekami; osady; usługi 
związane z rekultywacją

582403 61 63 usługi związane z zatrudnieniem 71360

41 25 usługi związane z zakwaterowaniem 558153 11 64 skóry i wyroby ze skór wyprawionych 67812

46 26 usługi telekomunikacyjne 555222 74 65 usługi organizacji członkow-skich 64573

23 27 urządzenia elektr. i nieelektr., sprz. gosp. dom. 498174 71 66 usługi bibliotek, archiwów i muzeów 38261

7 28 napoje 447027 44 67 usługi zw. z prod. filmów, progr. telew., nagrań 35872

27 29 meble 434519 51 68 usługi wspomagające usł. finansowe i ubezp. 34339

5 30 ropa naftowa i gaz ziemny, rudy metali, produk-
ty górnictwa pozostałe

426812 77 69 usługi świadczone przez gospodarstwa domowe 30668

31 31 woda; usł. zw. z uzdatn. i dostarczaniem wody 425023 48 70 usługi w zakresie informacji 28854

73 32 usługi związane ze sportem, rozryw. i rekr. 417761 59 71 usługi weterynaryjne 28712

69 33 usługi pomocy społecznej 415763 2 72 produkty gospodarki leśnej 26517

26 34 pozostały sprzęt transportowy 356096 58 73 pozostałe usł. profesjon., naukowe i techniczne 21611

9 35 wyroby tekstylne 335766 62 74 usługi organizatorów turystyki 21363

60 36 wynajem i dzierżawa 314124 39 75 transport wodny i lotniczy 17907

15 37 koks, produkty rafinacji ropy naftowej 301580 50 76 usługi ubezpieczeniowe 15385

22 38 komputery, wyroby elektroniczne i optyczne 271797 3 77 ryby i pozostałe produkty rybactwa 5596

14 39 usługi poligraficzne i reprodukcyjne 252999

Źródło: (GUS, 2014)
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liniową, zaś wyniki są liniową funkcją 
nakładów. 

W Polsce analizy przepływów mię-
dzygałęziowych przygotowuje Główny 
Urząd Statystyczny. W opracowywa-
nym bilansie określone zostaje 77 ga-
łęzi zdefiniowanych w oparciu o Polską 
Klasyfikację Działalności (GUS, 2014). 

Bilanse przepływów międzygałę-
ziowych nie są sporządzane co roku, 
ostatnie dostępne dane dotyczą roku 
2008 r. i zostały opublikowane w 2014 
r. Tabela 1 przedstawia ranking wyko-
rzystania produktów zagregowanych 
sektorów związanych z wytwarzaniem 
i dystrybucją: energii elektrycznej, paliw 
gazowych, pary wodnej, gorącej wody i 
powietrza do układów klimatyzacyjnych 
(wg PKWiU z 2008 r. - symbol 35).

Podane w tabeli dane zostały upo-
rządkowane wg wolumenu przepływów 
finansowych. Widzimy, że największy 
udział w przepływach mają sektory: 
„usługi związane z obsługą rynku nie-
ruchomości”, „chemikalia, wyroby che-
miczne”, „metale”, itd. 

Rysunek 1 przedstawia graf prze-
pływów dla 10 sektorów o najwięk-
szych przepływach od sektorów. Na 
potrzeby analizy za kluczowe sekto-
ry przyjęto kryterium 10 największych 
wartości przepływów finansowych.

W celu zidentyfikowania kluczo-
wych zależności pośrednich dla przy-
kładowego sektora, który znalazł się w 
rankingu na drugiej pozycji (chemikalia, 
wyroby chemiczne) wskazano dziesięć 
sektorów, które wykorzystują produkty 
tego sektora (chemikalia, wyroby che-
miczne) i które zostały uporządkowa-
ne malejąco, od najwyższej wartości 
przepływów (tab. 2).

W celu analizy współzależności 
przepływów finansowych bezpośred-
nich z sektorów „energii elektrycznej, 
paliw gazowych…” oraz pośrednich, 
czyli od sektora do innych sektorów, 
obie kategorie zostały przedstawione 
na jednym grafie (rys. 2).

Na grafie zależności bezpośred-
nie są oznaczone niebieskimi łukami, 
zależności pośrednie - czerwonymi. 

Wielkość nazwy sektora odzwiercie-
dla wysokość wolumenu przepływa-
jących środków finansowych. Analo-
giczne zależności pośrednie, jak dla 
sektora „chemikalia, wyroby chemicz-
ne”, można opracować dla pozosta-
łych sektorów, które przedstawia graf 
na rys. 1.

Analizując wartości przedstawione 
w tabelach, jak i na grafie (rys. 2), widzi-
my, że niektóre wolumeny kluczowych 
przepływów pośrednich są wyższe niż 
kluczowych przepływów bezpośred-
nich. Na przykład sektor „wyroby z gu-
my i tworzyw sztucznych” okazuje się 
być pośrednio wysoce zależnym. 

Rys. 1. Wykorzystanie energii elektrycznej, gazu …  
w sektorach wg wolumenu przepływów finansowych

 � Wnioski

Przedstawiona metoda przedsta-
wia koncepcję oceny mechanizmu 
wpływu cen energii elektrycznej na 
inne sektory. Koncepcja została zilu-
strowana przykładem analizy wyko-
nanej na podstawie ogólnodostępnych 
danych, wyniki należy interpretować 
mając na uwadze: pochodzenie danych 
z 2008 r., daleko idącą agregację da-
nych grupowanych w działach PKWiU 
ze względu na tajemnicę statystyczną 
oraz zastosowane uproszczenie, m.in. 
pominięcie w przykładzie znaczenia 
pozostałych sektorów, zagregowanych 

Tab. 2. Przepływy finansowe produktów „chemikalia, wyroby chemiczne” 
wykorzystywane w innych sektorach

Symbol Pozycja Nazwa Wartość, tys. zł

18 1 wyroby z gumy i tworzyw sztucznych 11 879 419

1 2 produkty rolnictwa i łowiectwa 5 394 171

34 3 obiekty budowlane i roboty budowlane 3 290 289

19 4 wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych 2 316 387

15 5 koks, produkty rafinacji ropy naftowej 2 080 925

13 6 papier i wyroby z papieru 1 915 125

25 7 pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 1 785 669

36 8 handel hurtowy 1 571 271

23 9 urządzenia elektr. i nieelektr., sprz. gosp. dom. 1 440 350

21 10 wyroby metalowe gotowe 1 411 885

Symbol/
Pozycja 

Nazwa Wartość, 
tys. zł. 

Symbol/
Pozycja 

Nazwa Wartość, 
tys. zł. 

optyczne 
14 39 usługi poligraficzne i reprodukcyjne 252999     
Źródło: (GUS, 2014) 
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Produkcja energii elektrycznej i ciepła systemowego w układach wysokosprawnej kogeneracji jest najbardziej efektywnym energe-
tycznie sposobem wykorzystania lokalnie dostępnych paliw i odpadów.  Firma Sumitomo SHI FW Energia Polska dostarcza komplet-
ne elektrociepłownie wykorzystujące wielopaliwowe kotły fluidalne CFB i BFB opalane biomasą, paliwami alternatywnymi (RDF), 
osadami ściekowymi oraz węglem.  Proponujemy również rozwiązania modernizacyjne dla istniejących ciepłowni węglowych.   

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. www.shi-g.com

Uwalniamy energię z odpadów

Rys. 2. Przepływy finansowe od sektorów „energii elektrycznej, paliw gazowych…”   
oraz „chemikalia, wyroby chemiczne” do 10 największych odbiorców

z energią eklektyczną i paliwami gazo-
wymi, czyli parą wodną i gorącą wodą.

Identyfikacja obszarów oddziały-
wań pośrednich uzupełnia wiedzę od-
działywaniu cen energii na branże.

o
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Produkcja energii elektrycznej i ciepła systemowego w układach wysokosprawnej kogeneracji jest najbardziej efektywnym energe-
tycznie sposobem wykorzystania lokalnie dostępnych paliw i odpadów.  Firma Sumitomo SHI FW Energia Polska dostarcza komplet-
ne elektrociepłownie wykorzystujące wielopaliwowe kotły fluidalne CFB i BFB opalane biomasą, paliwami alternatywnymi (RDF), 
osadami ściekowymi oraz węglem.  Proponujemy również rozwiązania modernizacyjne dla istniejących ciepłowni węglowych.   

Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. www.shi-g.com

Uwalniamy energię z odpadów

Wydawnictwo „Nowa Energia”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało  VI 
Konferencję „Kogeneracja - technologie, 

realizacja inwestycji, finansowanie”, która odbyła się 
w dniach 5-6 lutego 2019 r. w Katowicach. Patronat 
Honorowy objęło Ministerstwo Energii oraz Polskie 
Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. 
Moderatorem Konferencji był prof. dr hab. inż. Wojciech 
Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki na AGH.

O kogeneracji 
w Katowicach

Istotą konferencji było omówienie 
nowego systemu wsparcia dla kogene-
racji. Wybrane zagadnienia z ustawy o 
promowaniu energii elektrycznej z wyso-
kosprawnej kogeneracji zaprezentowa-
ła Beata Superson-Polowiec, Radca 

Prawny/Partner w Kancelarii Polowiec i 
Wspólnicy sp. j. Rolę pomocy publicznej 
w nowym systemie wsparcia dla wyso-
kosprawnej kogeneracji omówił Maciej 
Fornalczyk, Partner Założyciel COM-
PER Fornalczyk i Wspólnicy sp. j. 

Uczestnicy Konferencji

Maciej Fornalczyk, Partner/Założyciel 
COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp. j.

Możliwości wsparcia przez NFOŚiGW 
inwestycji związanych z produkcją energii 

w skojarzeniu omówił Grzegorz Tobolczyk, 
Specjalista z Departamentu Energii 

i Innowacji w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Kogeneracja - technologie, realizacja 
inwestycji, fi nansowanie

5-6 lutego 2019 - Katowice

Kogeneracja
- technologie, realizacja inwestycji, fi nansowanie

VI Konferencja

Program Konferencji*
I dzień - 5 lutego 2019

9.00 Rejestracja w biurze Konferencji

10.00 Otwarcie Konferencji
- Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak, Wydawnictwo „Nowa Energia” 

Moderator Konferencji: Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum 
Energetyki na AGH

10.10-12.00 I PANEL: Kogeneracja - aspekty prawne, wsparcie 

- Nowy system wsparcia dla kogeneracji - wybrane zagadnienia z ustawy 
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji - Beata 
Superson-Polowiec, Radca Prawny/Partner, Polowiec i Wspólnicy sp. j. (20 min)

- Rola pomocy publicznej w nowym systemie wsparcia dla 
wysokosprawnej kogeneracji - Maciej Fornalczyk - Partner Założyciel, COMPER 
Fornalczyk i Wspólnicy sp. j. (20 min)

- Możliwości wsparcia przez NFOŚiGW inwestycji związanych z produkcją 
energii w skojarzeniu - Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu, Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (20 min)

- ELEKTROCIEPŁOWNIA XXI wieku. Regionalne Bezpieczeństwo 
Energetyczne - Maciej Martyniuk, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod 
Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (20 min)

- Ocena skuteczności nowego mechanizmu wsparcia kogeneracji dla 
różnych technologii kogeneracyjnych - Dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. 
PW, Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska (30 min)

12.00-12.20 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

12.20-14.00 II PANEL: Nowoczesne technologie kogeneracyjne, 
fi nansowanie inwestycji 

- Układ kogeneracyjny - zarządzanie i eksploatacja - Monika 
Krasińska, Product Manager; Michał Stępień, Kierownik Działu Serwisu 
i Utrzymania, Green Investment Sp. z o.o. (15 min)

- Doświadczenia z weryfi kacji energii z kogeneracji - czerwonej, 
fi oletowej, żółtej - Barbara Owsianka, Kierownik ds. Kogeneracji (20 min)

- Dotacje na Kogenerację - Anna Zrobczyńska, Doradca ds. Finansowania 
Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. (15 min)

- Założenia programu rozwojowego „RADPEC 2023+ - Krzysztof Zawadzki, 
Dyrektor ds. Inwestycji, Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A. (20 min)

- Ciepłownictwo i energetyka przemysłowa - węgiel kamienny versus 
kogeneracja gazowa. Koszty zewnętrzne, czyli co naprawdę jest tanie, 
a co drogie - Dr inż. Zbigniew Juroszek, Wiceprezes Zarządu / Dyrektor ds. 
Instalacji Elektrycznych i AKP, INTROL-ENERGOMONTAŻ Sp. z o.o. (15 min)

- Technologie Mobilne Innergo - rozwiązania w oparciu o Apple iOS
- Grzegorz Mamorski, Senior Account Manager, INNERGO SYSTEMS Sp. z o.o. 
(15 min)

14.00-15.00 Obiad

15.00-17.00 III PANEL: Technologie kogeneracyjne - nowoczesne 
rozwiązania przemysłowe 

- Wielopaliwowa elektrociepłownia w Zabrzu - rozwiązanie dla 
zrównoważonego miasta - Piotr Górnik, Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej, 
Fortum (20 min)

- Wielopaliwowy kocioł CFB w EC Zabrze a perspektywy rozwoju 
elektrociepłowni wielopaliwowych - Grzegorz Szastok, Dyrektor Handlowy, 
Członek Zarządu, Sumitomo SHI FW Energia Polska Sp. z o.o. (15 min)

- Odzysk ciepła niskotemperaturowego w elektrociepłowni. Rozwiązanie 
zaimplementowane w EC Zabrze - Mateusz Żurek, Inżynier Procesu 
- Energetyka, ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (15 min)

- Turbiny parowe Doosan Skoda Power - zastosowanie w obiektach 
kogeneracyjnych - Rafał Psik, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów, Europa 
Środkowa i Wschodnia, Doosan Skoda Power (15 min)

- Kogeneracja gazowa w PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa. 
Osiągnięcia - perspektywy - Arkadiusz Nowak, Dyrektor Biura Inwestycji, 
PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (20 min)

- Obieg kogeneracyjny w wodnych kotłach ciepłowniczych - Dr hab. inż. 
Piotr Ostrowski, prof. w Pol. Śl.; Prof. dr. hab. inż. Marek Pronobis, Instytut 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska; Mgr inż. Tomasz 
Światkowski, PROEN Sp. z o.o. Gliwice (20 min)

17.00-17.15 Przerwa: rozmowy i wymiana doświadczeń

17.15-18.15 IV PANEL DYSKUSYJNY
Moderator Panelu: Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum 
Energetyki na AGH

Głos w dyskusji zabiorą (wg alfabetu):
- Piotr Górnik, Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej, Fortum
- Maciej Martyniuk, Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania 
Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
- Beata Superson-Polowiec, Radca Prawny/Partner, Polowiec i Wspólnicy sp. j.
- Grzegorz Szastok, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, Sumitomo SHI FW 
Energia Polska Sp. z o.o.
- Dr inż. Krzysztof Zborowski, Wiceprezes Zarządu, Radomskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.

Podsumowanie merytoryczne Konferencji

18.15-23.00 Kolacja, spotkanie biznesowe

II dzień - 6 lutego 2019

7.00-8.45 Śniadanie w miejscu zakwaterowania (wykwaterowanie / 
bagaże można przechować w hotelu)

9.00-12.00 Wizyta studyjna na obiekcie kogeneracyjnym - CEZ Chorzów 
S.A. (przejazd autokarem)

Ok. 12.00 Lunch w hotelu

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

www.konferencje.nowa-energia.com.pl/kogeneracja/2019/

Partner: Firma współpracująca:

Organizator:Partner prawny: Partner prawno-ekonomiczny:Partner technologiczny:

Patronat honorowy:

Ciekawym referatem okazał się te-
mat kogeneracji gazowej w PGNiG TER-
MIKA Energetyka Przemysłowa. Osią-
gnięcia i perspektywy zaprezentował 
Arkadiusz Nowak, Dyrektor Biura In-
westycji PGNiG Termika Energetyka 
Przemysłowa SA. O założeniach pro-
gramu rozwojowego „RADPEC 2023+ 
mówił Krzysztof Zawadzki, Dyrektor 
ds. Inwestycji w Radomskim Przedsię-
biorstwie Energetyki Cieplnej „RADPEC” 
S.A. Podczas Konferencji Piotr Górnik, 
Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej w For-
tum zaprezentował również wielopaliwo-
wą elektrociepłownię w Zabrzu, jako roz-
wiązanie dla zrównoważonego miasta. 
Na temat wielopaliwowego kotła CFB 
w EC Zabrze oraz perspektyw rozwoju 
elektrociepłowni wielopaliwowych mó-
wił Grzegorz Szastok, Dyrektor Han-
dlowy, Członek Zarządu Sumitomo SHI 
FW Energia Polska Sp. z o.o. o zarzą-
dzaniu i eksploatacji układów kogene-
racyjnych mówili również przedstawi-
ciele firmy Green Investment Sp. z o.o. 
- Monika Krasińska, Product Manager 
oraz Michał Stępień, Kierownik Działu 
Serwisu i Utrzymania. 

Pełna fotorelacja z Konferencji: 
https://konferencje.nowa-energia.

com.pl/kogeneracja/2019/

Ostatnim punktem programu był Panel Dyskusyjny,  
moderowany przez prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka,  

Dyrektora Centrum Energetyki na AGH. Głos w dyskusji zabrali  
(od lewej): Piotr Górnik, Dyrektor ds. Energetyki Cieplnej w Fortum; Grzegorz Szastok, 

Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu w Sumitomo SHI FW Energia Polska  
Sp. z o.o.; Krzysztof Zawadzki, Dyrektor ds. Inwestycji w Radomskim Przedsiębiorstwie 

Energetyki Cieplnej „RADPEC” S.A.; Beata Superson-Polowiec,  
Radca Prawny/Partner w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy sp. j. oraz Maciej Martyniuk, 

Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami  
w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Doświadczenia z weryfikacji energii z 
kogeneracji - czerwonej, fioletowej, żółtej 

zaprezentowała Barbara Owsianka, 
Kierownik ds. Kogeneracji

Oceny skuteczności nowego mechanizmu 
wsparcia kogeneracji dla różnych 

technologii kogeneracyjnych podjął się 
dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW z 

Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice 
Warszawskiej

W trakcie Konferencji losowane były 
nagrody ufundowane przez Partnerów 
Konferencji oraz Wydawnictwo „Nowa 

Energia”
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Maciej Fornalczyk, Partner Założyciel i CEO, COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp. j.

Projekt zakłada konieczność 
uwzględnienia otrzymanej przez wy-
twórcę pomocy publicznej2. Włączenie 
wartości pomocy publicznej do kalku-
lacji maksymalnego zakresu wsparcia, 
jakie może uzyskać wytwórca energii 
elektrycznej w procesie kogeneracji, 
jest uzasadnione dążeniem do zracjo-
nalizowania wydatków publicznych oraz 
wyrównania szans w procesie ubiega-
nia się o przedmiotowe wsparcie.

W projekcie Ustawy o promowaniu 
wprowadzono obowiązek uwzględnie-
nia uzyskanej pomocy inwestycyjnej 
w procesie kalkulacji maksymalnego 
poziomu wsparcia w odniesieniu do 
jednostek kogeneracji wskazanych 
w art. 14 ust. 1 Ustawy o promowa-
niu. Niestety, ustawodawca nie zdefi-
niował „pomocy inwestycyjnej”. Ustawa 
o promowaniu jedynie wymienia formy 
wsparcia, które nie są traktowane ja-
ko składniki pomocy inwestycyjnej3. 
Należy więc  odwołać się do dorob-
ku orzeczniczego Komisji Europejskiej 
i praktyki z zakresu przygotowywania 

Rola audytu z pomocy publicznej 
w procesie uzyskiwania wsparcia produkcji  
energii w wysokosprawnej kogeneracji

Jedną z  ról państwa jest promowanie rozwiązań gospodarczych mających 
pozytywny wpływ na społeczeństwo, przy jednoczesnym poszanowaniu wolności 

gospodarczej. Do końca 2018 r. obowiązywał w Polsce system wspierania produkcji 
energii elektrycznej promujący jej wytwarzanie w oparciu o świadectwa pochodzenia. 
W związku z koniecznością wprowadzenia bardziej konkurencyjnych mechanizmów 
udzielania wsparcia produkcji energii elektrycznej przy wykorzystaniu mechanizmów 
kogeneracyjnych, został opracowany projekt ustawy1 o  promowaniu energii 
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Ustawa o promowaniu).  

audytów z pomocy publicznej w innych 
sektorach gospodarki.

W celu określenia wartości pomocy 
publicznej, w tym pomocy inwestycyj-
nej, konieczne jest poddanie analizie 
wszystkich możliwych form wspar-
cia. Należy pamiętać, że katalog form 
pomocy publicznej jest katalogiem 
otwartym, a formy pomocy wskazane 
w §6 Rozporządzenia EDB4 są przeli-
czane odpowiednio, aby sprowadzić je 
do równowartości dotacji, czyli wylicze-
niu kwoty korzyści ekonomicznej (wy-
rażonej w pieniądzu), jaką otrzymał be-
neficjent. Udzielenie pomocy publicznej 
będzie wiązać się w większości przy-
padków z powstaniem korzyści o war-
tości niższej lub co najwyżej równej 
w stosunku do nominalnego wsparcia.

Każdy środek wsparcia, aby zo-
stał uznany za pomoc publiczną, musi 
spełnić wszystkie przesłanki wskazane 
w art. 107 ust. 1 TFUE5, czyli:

 � beneficjent wsparcia musi być funk-
cjonalnym przedsiębiorcą,

 � środki stanowiące przedmiotowe 

wsparcie muszą pochodzić z za-
sobu publicznego oraz muszą być 
uruchamiane na skutek interwencji 
publicznej,

 � udzielone wsparcie musi mieć cha-
rakter wymierny, selektywny i przy-
nosić tym samym beneficjentowi 
korzyść,

 � dane wsparcie musi prowadzić do 
faktycznego, bądź potencjalnego 
naruszenia konkurencji,

 � dane wsparcie musi wpływać na 
wymianę między Państwami Człon-
kowskimi UE.
Regulacje pomocy publicznej wy-

pływają wprost z treści TFUE i tym 
samym stosowane są na terenie całej 
UE zawsze w taki sam sposób. Okre-
ślenie, jak należy definiować pomoc 
publiczną wypływa z unijnego orzecz-
nictwa. Należy wskazać, że to Komisja 
Europejska posiada wyłączną kom-
petencję w określaniu występowania 
pomocy publicznej. Oznacza to, że 
żaden akt prawa krajowego, w tym 
akty władzy lokalnej, nie mogą de-
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cydować, czy dany środek wsparcia 
będzie stanowił pomoc publiczną. Nie 
wyłącza to jednak obowiązku spraw-
dzenia zarówno przez dawcę pomocy, 
jak i jej beneficjenta, czy dany środek 
będzie zgodny z wewnętrznym ryn-
kiem. Należy wskazać, że to na bene-
ficjencie spoczywa odpowiedzialność, 
gdyż może grozić mu zwrot pomocy 
wraz z odsetkami. Nie ma jednocze-
śnie znaczenia, w jakiej formie środki 
zostały udzielone, gdyż zwrot nastę-
puje zawsze w pieniądzu.6

 � W jaki sposób określić 
wartość pomocy 
publicznej (pomocy 
inwestycyjnej), o której 
mowa w art. 14 Ustawy  
o promowaniu? 

Wartość uzyskanej pomocy pu-
blicznej może zostać określona w wy-
niku przeprowadzenia audytu, który 
powinien bazować na zasadach pro-
wadzenia audytu wewnętrznego. Na-
leży zaznaczyć, że przeprowadzenie 
audytu z pomocy publicznej to ko-
nieczność połączenia kilku zakre-
sów wiedzy: ekonomicznej, księgo-
wej, prawniczej, finansów publicznych 
i nauk o zarządzaniu. Z praktyki COM-
PER wynika, że audyt musi bazować 
na 3 podstawowych zasadach: (1) da-
wać jak największą użyteczność, (2) 
obejmować badaniem jak najszerszy 
zakres i (3) zapewniać skalowalność.

Po przeprowadzeniu blisko 300 au-
dytów z pomocy publicznej jesteśmy 
w stanie przeprowadzić takie audyty, 
które będą maksymalizować użytecz-
ność, gdyż zawsze definiujemy po-
trzebę z jaką spotyka się nasz klient 
i - oprócz wypełnienia wymogów for-
malnych - do prowadzonych prac włą-
czamy również zdefiniowane oczeki-
wanie zarządcze. Przeprowadzenie 
audytu z pomocy publicznej daje możli-
wość uzupełnienia procedur wewnętrz-
nych wytwórcy o procedury związane 
z monitorowaniem uzyskanej pomocy 
publicznej.

 � Co w przypadku 
nieprawidłowego 
wyznaczenia wartości 
pomocy publicznej?

Wyznaczenie wartości pomocy pu-
blicznej jest obowiązkiem ustawowym 
i ustawodawca przewidział w Ustawie 
o promowaniu szczególną odpowie-
dzialność za jego nieprawidłową re-
alizację7. Wskazanie nieodpowiedniej 
wartości uzyskanej pomocy publicz-
nej, czy też brak uwzględnienia war-
tości pomocy publicznej, w oświad-
czeniach składanych przez wytwórcę 
na podstawie art. 14 ust. 7 i 9 Ustawy 
o promowaniu8, skutkuje odpowiedzial-
nością finansową (kara pieniężna w wy-
sokości do 15% przychodu uzyskanego 
w poprzednim roku kalendarzowym)9. 
Możliwe jest także pociągnięcie do od-
powiedzialności finansowej kierowni-
ka zarządzającego przedsiębiorstwem 
energetycznym (kara pieniężna w mak-
symalnej wysokości do 300% miesięcz-
nego wynagrodzenia)10.

Ustawa o promowaniu wprowadza 
także odpowiedzialność karną11 za zło-
żenie fałszywego oświadczenia o wy-
sokości pomocy inwestycyjnej - w wy-
miarze od sześciu miesięcy do ośmiu 
lat pozbawienia wolności (na podsta-
wie przepisów dotyczących składania 
fałszywych zeznań). Można również 
wskazać, że w przypadku naruszenia 
obowiązku prawidłowego uwzględnie-
nia uzyskanej w przeszłości pomocy 
publicznej, może skutkować nawet obo-
wiązkiem zwrotu uzyskanych premii.

Podsumowując należy wskazać, że 
zmienione zasady udzielania wsparcia 
produkcji energii elektrycznej w pro-
cesie kogeneracji wprowadzają wy-
móg uwzględnienia wartości uzyska-
nej pomocy publicznej, przeznaczonej 
na inwestycję w jednostkę kogenera-
cji. W tym celu wskazane jest przepro-
wadzenia audytu z pomocy publicznej 
oraz wypracowanie stosownych proce-
dur monitorowania pomocy publicznej 
uzyskiwanej przez wytwórcę w kolej-
nych latach. Brak spełnienia wymogów 

wskazanych w art. 14 ust. 7 lub 14 ust. 
9 Ustawy o promowaniu lub błędne 
spełnienie tego wymogu skutkuje od-
powiedzialnością finansową wytwór-
cy oraz możliwą odpowiedzialnością 
osoby zarządzającej. W Ustawie o pro-
mowaniu wskazane zostały również 
zasady odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych oświadczeń o wy-
sokości pomocy inwestycyjnej. W celu 
zniwelowania tego ryzyka zasadnym 
jest przeprowadzenie audytu z pomo-
cy publicznej i określenie jej wartości 
dla potrzeb wyznaczenia maksymal-
nego poziomu wsparcia, które może 
uzyskać wytwórca.

o

PRZYPISY:

1)  W dniu powstania niniejszego artykułu, projekt ustawy 
był skierowany do podpisu Prezydenta (por. www.sejm.
gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3052; data do-
stępu: 08.01.2019 r.).

2) Określanej w Ustawie o promowaniu jako „pomoc in-
westycyjna”.

3) Brak definicji legalnej pojęcia w art. 2 Ustawy o promo-
waniu, zawierającym katalog definicji ustawowych. W art. 
14 Ustawy o promowaniu ustawodawca określił, jakie ele-
menty nie stanowią katalogu form wsparcia, rozumianych 
jako pomoc inwestycyjna w ramach stosowania Ustawy 
o promowaniu, w tym m.in. wartości praw majątkowych 
wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji, 
środków na pokrycie kosztów osieroconych otrzymanych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 
r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwór-
ców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 11 sierpnia 
2004 r. w  sprawie szczegółowego sposobu obliczania 
wartości pomocy publicznej udzielanej w  różnych for-
mach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 461).

5) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz UE 
C 326, 26.10.2012, p. 47-390).

6) Por. art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 
r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy pu-
blicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

7) Zgodnie z Ustawą o promowaniu: art. 21 ust. 3 pkt 
10, art. 30 ust. 3 pkt 14, art. 37 ust. 2 pkt 11, art. 44 
ust. 3 pkt 6, art. 47 ust. 3 pkt 12 - odpowiedzialność 
karna wynikająca z art. 233 § 6 Ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) 
(Kodeks karny) oraz m.in. art. 87, art. 89 ust. 2 - odpo-
wiedzialność za nieprzekazanie w terminie oświadczenia, 
o  którym mowa w art. 14 ust. 7 lub 9 lub przekazanie 
w  oświadczeniu informacji niepełnej lub też informacji 
nieprawdziwej.

8) Por. art. 14 ust. 7, ust. 9 Ustawy o promowaniu.

9) Zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy o promowaniu, również 
złożenie oświadczeń wskazanych w art. 14 ust. 7 lub 14 
ust. 9 po terminie skutkuje nałożeniem kary pieniężnej na 
wytwórcę.

10) Por. art. 90 ust. 1 Ustawy o promowaniu.

11) Zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu karnego.
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Dr hab. inż. Piotr Ostrowski, profesor nadzw. Politechnika Śląska, 
Prof. dr hab. inż. Marek Pronobis, Politechnika Śląska,

Mgr inż. Tomasz Świątkowski, Proen Gliwice

Opracowanie uzupełniono przy-
kładowymi obliczeniami dla kotła WR 
25 o mocy grzewczej 29,075 MWt 
i sprawności termicznej kotła 84%. 
Uzupełnienie kotła jednostką kogene-
racyjną zwiększyło sprawność kotła 
do 88,46% - dodatkowo generowa-
ne jest 2,05 MWe energii elektrycznej, 
a moc cieplna została zmniejszona do 
28,57 MWt. Prezentowana moderni-
zacja stwarza warunki do uzyskania 
czerwonych i białych certyfikatów po-
chodzenia energii.

 � KOGENERACJA

W układzie kogeneracyjnym [4] 
działają w Polsce elektrociepłownie 
zawodowe lub przemysłowe wyposa-
żone w węglowe (lub gazowe) kotły 
parowe i turbiny parowe przeciwpręż-
ne (rys. 1a), lub upustowo-kondensa-
cyjne (rys. 1b).

Obieg kogeneracyjny
 w wodnych kotłach ciepłowniczych
Kogeneracja - wspólne wytwarzanie energii elektrycznej i  ciepła przynosi 

oszczędności w zużyciu paliw pierwotnych. W związku z  tym przyczynia się do 
redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery (CO2), co również oznacza 
zmniejszenie kosztów zewnętrznych wytwarzania energii i ciepła. Do tej pory cykle 
kogeneracyjne nie były stosowane w  ciepłowniach wyposażonych w  kotły wodne 
(wodno-rurowe lub płomienicowo-płomieniówkowe). W  artykule przedstawiono 
koncepcję innowacyjnego obiegu kogeneracji, który współpracuje z wodnym kotłem 
ciepłowniczym lub przemysłowym, a instalacja kogeneracji nie zmienia zatwierdzenia 
parametrów technicznych kotła i  nie ogranicza zakresu jego użytkowania. 
Przedstawiono opracowane obiegi porównawcze w  układach h-s i  T-s, pasmowy 
wykres energii Sankey’a oraz wykresy wybranych wskaźników kogeneracji. Ponadto 
przedstawiono wskaźniki ekonomiczne kogeneracji dla kotłów wodnych.

W ostatnich latach rozwijano układy 
kogeneracyjne z turbinami gazowymi 
lub turbinami gazowymi i parowymi, wy-
posażonymi w kotły odzyskowe (rys. 2.)

Opisane systemy są szeroko roz-
powszechnione lecz istnieje wiele in-
nych opcji kogeneracji. Różnorodność 
konfiguracji systemów kogeneracyj-

B - kocioł parowy 
T - turbina 

G - generator 
Qe - moc elektryczna

HPT - część wysokoprężna turbiny 
LPT - część niskoprężna turbiny 

mf Q (N) Ztot - moc paliwa 
Qh - moc cieplna rozdziału 

Ql - moc cieplna kondensacji

Rys. 1. Schematy typowych układów kogeneracyjnych z kotłami parowymi 
(a) - przeciwprężny (b) - ekstrakcyjno-kondensacyjny

a) b)
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nych zachęca do poszukiwania innych, 
niekonwencjonalnych rozwiązań, które 
mogą prowadzić do bardziej racjonal-
nego wykorzystania energii paliwowej 
[5], [6], [7].

Produkcja energii w kogeneracji 
daje możliwość zmniejszenia zuży-
cia pierwotnych paliw, co oznacza 
zmniejszenie dodatkowych kosztów 
wytwarzania energii i ciepła, ale rów-
nież przyczynia się do redukcji emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery 
(w tym emisji CO2). Promocja koge-
neracji to ustępstwo Unii Europejskiej 
od przyjętej polityki promowania kon-
kurencji, która umożliwia stosowanie 
nowych mechanizmów wspierających 
technologie o wysokiej wydajności.

Do tej pory cykle kogeneracyjne nie 
były stosowane w ciepłowniach wypo-
sażonych w kotły wodne. W artykule 
przedstawiono koncepcję innowacyj-
nego obiegu kogeneracji, który współ-
pracuje z wodnymi kotłami w komunal-
nych lub przemysłowych systemach 
grzewczych. Instalacja kogeneracyjna 
znajduje się poza kotłem, a kocioł nie 

zmienia swojej struktury i może być ob-
sługiwany bez instalacji kogeneracyj-
nej. Parametry projektowe i zatwierdzo-
ne parametry techniczne kotła także się 
nie zmieniają i nie ograniczają zakresu 
jego użytkowania.

 � Opis instalacji 
kogeneracji 
współpracującej 
z wodnymi kotłami

Innowacyjna instalacja kogenera-
cyjna jest przewidziana do obiegów 
ciepłowniczych z wodnymi kotła-
mi (wodnorurowymi lub płomienico-
wo-płomieniówkowymi) i wytwarza 
w skojarzeniu energię cieplną i elek-
tryczną. Węgiel, który spalany jest 
w palenisku wodnorurowego kotła, 
ogrzewa wodę obiegową do tempe-
ratury ok. 20oC, wyższej od tempe-
ratury nominalnej równej ok. 150oC, 
lecz niższej od temperatury nasyce-
nia 201,4oC (wynikającej z ciśnienia 
w obiegu wodnym; ok. 1,6 MPa abs), 
a woda obiegowa za kotłem (np. 1,6 

MPa abs, 165oC) jest izentalpowo 
dławiona zaworem do temperatury 
nominalnej wody za kotłem ≤ 150oC 
i zasila obieg ciepłowniczy.

Wytwarzana w procesie izental-
powego dławienia para wodna nasy-
cona o temperaturze jw. ≤ 150oC jest 
przegrzewana w przeponowym prze-
grzewaczu pary strumieniem spalin 
do temperatury ≤ 400oC, a przyłącza 
przegrzewacza pary, po stronie spalin, 
bocznikują podgrzewacz wody w 2-gim 
ciągu kotła.

Para przegrzana zasila parową tur-
binę kondensacyjną wytwarzającą 
moc do napędu generatora, a energia 
elektryczna wytworzona przez generator 
jest zużywana w sieci wewnątrzzakłado-
wej lub odprowadzana do sieci publicznej.

Woda powrotna z rozdziału ze-
wnętrznego obiegu ciepłowniczego 
jest skierowana do schładzania pary 
mokrej w skraplaczu za turbiną kon-
densacyjną, a temperatura kondensa-
tu jest zbliżona do sezonowo zmiennej 
temperatury ok. 42-48oC powrotnej 
wody ciepłowniczej.

GT

F - palenisko gazowe 
C - sprężarka powietrza 

B - kocioł parowy 
GT - turbina gazowa 

G - generator

mf Q (N) Ztot – moc paliwa 
ma - strumień powietrza 

Qe - moc elektryczna 
ST - turbina parowa 

Qh - moc cieplna rozdziału 

Rys. 2. Schematy układów kogeneracyjnych z turbinami gazowymi i odzyskiem ciepła 
(a) - z ogrzewaniem wodnym (b) - z kotłem parowym

a) b)
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Kondensat o temperaturze 45-
50oC (opcja) po dochłodzeniu w na-
grzewnicach powietrza do spalania (lub 
sezonowo także powietrza z czerpni), 
powraca do wody powrotnej w obie-
gu kotła przed podmieszaniem zim-
nym i gorącym.

Po oddzieleniu od mokrej pary wy-
tworzonej w procesie dławienia izental-
powego, para nasycona o temperaturze 
< 150°C jest podgrzewana przez stru-
mień gazów spalinowych w przegrze-
waczu do temperatury ≤ 400°C. Połą-
czenia przegrzewaczy pary po stronie 
spalin są zabudowane na obejściu eko-
nomizera, w drugim ciągu kotła. Prze-
grzana para zasila parową turbinę kon-
densacyjną, która napędza generator. 
Energia wytwarzana przez generator 
jest wykorzystywana w wewnętrznej 
sieci elektrycznej lub jest dystrybuowa-
na do krajowej sieci elektrycznej.

Woda powrotna z zewnętrznego 
ciepłowniczego systemu grzewcze-

go jest wykorzystywana jako czynnik 
chłodzący w skraplaczu turbiny kon-
densacyjnej. Temperatura kondensatu 
jest zbliżona do sezonowo zmieniającej 
się temperatury ok. 42-48°C powrotnej 
wody grzewczej. Kondensat o tempera-
turze 45-50°C (opcja po dodatkowym 
podgrzaniu powietrza w nagrzewnicach 
powietrza do spalania lub sezonowo 
również dopływ z otoczenia), zasila wo-
dę powrotną do obiegu kotła przed zim-
nym i gorącym podmieszaniem.

Instalacja kogeneracyjna może być 
wykorzystana do modernizacji wodnych 
kotłów wodno-rurowych i kotłów pło-
mienicowo-płomieniówkowych (rys. 4).

W instalacji kogeneracji wprowa-
dzono następujące rozwiązania:

 � przegrzanie pary ciepłem spalin.
Połączenie przegrzewacza pary 

po stronie spalin jest lokalizowane na 
obejściu układu podgrzewaczy wody, 
w drugim ciagu kotła wodno-rurowe-
go lub w komorze nawrotnej gazów 

spalinowych w kotłach płomicowo-
-płomieniówkowych.

 � odzysk ciepła kondensacji w skra-
placzu przez powrotną wodę 
grzewczą z obszaru rozdziału,

 � nagrzewnice powietrza do spalania 
(również powietrza dopływającego 
do kotłowni) do dalszego chłodze-
nia kondensatu.
Powyższe rozwiązania zapewniają 

zmniejszenie strat ciepła do środowi-
ska i zwiększenie sprawności obiegu 
kogeneracji. Instalacja kogeneracyj-
na znajduje się po stronie zewnętrznej 
wodnego kotła i poprawia bezpieczeń-
stwo energetyczne ciepłowni, a połą-
czenia technologiczne nie ogranicza-
ją pracy wodnego kotła bez jednostki 
kogeneracyjnej. W ciepłowniach wy-
posażonych w dwa (lub więcej) redun-
dantne kotły wodne można podłączyć 
jedną instalację kogeneracyjną z wy-
branym kotłem.

Rys. 3. Instalacja kogeneracyjna dla kotła wodnego zasilającego sieć cieplną [8], [9]

LEGENDA:
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 � Obiegi porównawcze 
CHP w kotłach wodnych

Na rys. 5 przedstawiono obieg porów-
nawczy kogeneracji w układzie h-s i T-s.

Obieg porównawczy Clausiusa-
-Rankina C-R (rys. 5) dla instalacji wy-
twarzającej parę w procesie dławienia, 
różni się od typowego cyklu C-R dla 
elektrowni przemiana dławienia izen-
talpowego 1'-b’.

 � Obliczenia bilansowe 
oraz sprawności 
termicznej dla wodno-
rurowych kotłów 
wodnych

Symulacje komputerowe bilansu 
strumieni masy i energii oraz oblicze-
nia wskaźników cieplnych kogenera-
cji wykonano dla typowych wodnych 
kotłów ciepłowniczych typu WR (rys.  
4a) a wybrane wyniki tych symulacji 
przedstawiono na rys. 6, rys. 7, rys. 8 
i rys. 9 oraz w tabeli 1.

Symulacje wykonano dla 100% ob-
ciążenia kotła produkcją ciepła i energii 
elektrycznej uwzględniając sezonowe 
wahania temperatur i zaprezentowane je 

dla wybranych parametrów kogeneracji:
 � temperatura w sieci ciepłowniczej 

70/50oC,
 � podgrzewanie wody w kotle 70 

(75)/145 (175)oC,
 � przegrzanie pary do 350°C,
 � średnia temperatura otoczenia 7oC.

W niniejszej publikacji, ograniczono 
się do zilustrowania wyników symula-
cji w postaci wykresu Sankey’a (rys. 9) 
dla wodnego kotła WR 25 w następu-
jących warunkach:

 � temperatura otoczenia 7oC,
 � obciążenie termiczne = 28,566 MW,
 � obciążenie elektryczne = 2,054 MW.

W przypadku niezmiennego zużycia 
paliwa w wodnym kotle WR 25 bez koge-
neracji wytwarzana jest moc cieplna 29,1 
MWt przy sprawności kotła około 84%.

Współczynnik kogeneracji jest rów-
ny fc = 2,054/28,566 = 0,072.

 � Wnioski

Promocja kogeneracji to od-
stępstwo Unii Europejskiej od przy-
jętej polityki promowania konkuren-
cji i umożliwia zastosowanie nowych 
mechanizmów wspierających techno-
logie o wysokiej wydajności. Produkcja 
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Rys. 4. Lokalizacja przegrzewacza pary w wodnych kotłach 
a) wodno-rurowych b) płomienicowo-płomieniówkowych

energii w kogeneracji daje możliwość 
zmniejszenia zużycia pierwotnych pa-
liw i oznacza zmniejszenie kosztów ze-
wnętrznych wytwarzania energii i cie-
pła, a także przyczynia się do redukcji 
emisji szkodliwych substancji do at-
mosfery (również emisji CO2).

Proponowana instalacja kogene-
racyjna znajduje się na zewnątrz kotła 
wodnego i poprawia bezpieczeństwo 
energetyczne ciepłowni. Połączenia 
technologiczne nie ograniczają pracy 
kotła wodnego bez jednostki kogenera-
cyjnej. W ciepłowniach wyposażonych 
w dwa (lub więcej) redundantne kotły 
możliwe jest połączenie jednej instala-
cji kogeneracyjnej z kotłem wybranym 
do eksploatacji.

W przypadku niezmiennego zuży-
cia paliwa w obu porównywanych wa-
riantach:

 � kocioł wodny WR 25 bez kogenera-
cji wytwarza 29,1 MWt mocy ciepl-
nej przy sprawności kotła 84%,

 � kocioł wodny WR 25 wyposażo-
ny w instalację kogeneracyjną, wy-
twarza 28.566 MWt mocy cieplnej 
i 2.054 MWe mocy elektrycznej ze 
współczynnikiem kogeneracji
fc = 2,054/28,566 = 0,072.
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Rys. 6. Schemat blokowy instalacji kogeneracyjnej z kotłem wodnym WR 25

Rys. 5.  Porównawcze obiegi kogeneracyjne w kotłach wodnych
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Rys. 7. Zależność wytwarzanej mocy elektrycznej, mocy i sprawności cieplnej od 
temperatury wody na wylocie z kotła wodnego (zalecenia dotyczące regulacji)

Rys. 8. Wskaźniki kogeneracji wodno-rurowych 
kotłów wodnych typu WR

Temperatura wody za kotłem, oC

Moc cieplna, MWt

Nominalna moc cieplna wodnych kotłów WR

Wzrost sprawności, p.%
MWt

Nominalna moc cieplna wodnych kotłów WR

Temperatura wody za kotłem, oC

Wykorzystanie energii odpadowej 
(1,7 MWt ciepła spalin i 9,4 MWt cie-
pła kondensacji parowej w skraplaczu) 
stwarza warunki do złożenia wniosku 
o uzyskanie białych certyfikatów.

Ekonomiczne porównanie ciepłow-
ni z kogeneracją i klasycznej ciepłowni:

 � stosunek przychodu ze sprzeda-
ży ciepła do kosztów paliwa wy-
nosi 202,0%,

 � stosunek przychodów ze sprzeda-
ży ciepła + unikniętych kosztów za-
kupu energii elektrycznej do kosztu 
paliwa wynosi 237,2%,

 � szacowany prosty okres zwrotu 
nakładów na modernizację wyno-
si około 3,4 r.

o
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Sprawność wynosi 88,46% i jest 
większa od referencyjnej sprawności 
kogeneracji 80%, która spełnia warunek 

wstępny dla produkcji energii elektrycz-
nej w kogeneracji i złożenia wniosku 
o uzyskanie czerwonych certyfikatów.
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Rys. 9. Wykres przepływu energii Sankey’a dla wodnego kotła WR 25 z kogeneracją
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Tab.1 Ekonomiczne wskaźniki kogeneracji dla wodnych kotłów typu WR

(Moc turbogeneratora ~2,5MW, tylko 0,5MW jest zużywana w zakładzie przez 8600 godz./rok)

(Moc turbogeneratora ~2,5MW; w 100% jest zużywana w zakładzie przez 8600 godz./r.)

(Moc turbogeneratora ~2,5MW, tylko 0,5MW jest zużywana w zakładzie przez 8600 godz./r.)

o
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Patrząc na raport IDC1 dotyczący priorytetów sektora Utilities na najbliższe lata 
widzimy trzy obszary, które wskazane zostały jako najważniejsze w 2018 r. Pierwszym 

z nich jest cyfryzacja przedsiębiorstwa energetycznego z uwzględnieniem energetyki 
rozproszonej, drugim - analityka w  zarządzaniu majątkiem technicznym. Trzecim, 
którego nie sposób przecenić - kontakt i doświadczenie klienta. Zagadnienia te były 
szeroko dyskutowane podczas konferencji SAP POWERSTORM 2018, która odbyła 
się w  listopadzie w  Łodzi. Dywagacje ekspertów dotykały również nowoczesnego 
podejścia do innowacji oraz koncepcji inteligentnego przedsiębiorstwa, operującego 
w sektorze utilities. 

Filip Kowalski, General Menager for Energy & Natural Resources, Middle & Eastern Europe at SAP

Inteligentne przedsiębiorstwo
użyteczności publicznej!

Mówiąc o transformacji bizne-
sowej oraz innowacyjności należy 
szczególnie unikać próby wybiera-
nia pomiędzy „efektywnością”, a „in-
nowacyjnością”. Podejście bimodalne 
w IT adresuje równocześnie obydwie 

te kwestie. Organizacje wykorzystu-
jące „bi-modal” IT z dużym powo-
dzeniem realizują działania uspraw-
niające i zwiększające efektywność 
od strony systemów transakcyjnych 
i procesów podstawowych, przy jed-

noczesnym wzbogaceniu tych proce-
sów różnorodnymi innowacjami. Ma 
to miejsce np. w zakresie zaawanso-
wanej analityki w zarządzaniu mająt-
kiem technicznym lub analityki opartej 
o media społecznościowe na potrze-

1) źródło: https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EMEA41791517

fo
t: 
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by marketingu i sprzedaży. To podsta-
wa tworzenia Inteligentnego Przed-
siębiorstwa jako fundamentu sukcesu 
i wzrostu rynkowego (np. dla spółek 
działających na konkurencyjnym ryn-
ku obrotu energią, czy też energetyki 
odnawialnej) lub wysokiej efektywno-
ści i niezawodności da spółek dys-
trybucyjnych, bądź tych zajmujących 
się konwencjonalnym wytwarzaniem 
energii elektrycznej i ciepła.

Inteligentne Przedsiębiorstwo po-
winno uwzględniać trzy kluczowe kom-
ponenty: (1) Inteligentne Aplikacje Biz-
nesowe, (2) Platformę Cyfrową i (3) 
Inteligentne Technologie.

Inteligentne Aplikacje Bizneso-
we (ang. Intelligent Suite) obejmują 
między innymi systemy wspierające re-
lacje i zaangażowanie klienta, procesy 
finansowe, kontrolingowe i księgowe, 
łańcuch dostaw oraz sieci zakupowe, 
procesy na styku z pracownikiem, za-
rządzanie majątkiem sieciowym i pro-
dukcyjnym oraz BPH.

Platforma Cyfrowa: będąca 
fundamentem i  jedynym źródłem 
prawdy (danych) dla Inteligentnych 
Aplikacji Biznesowych, zapewnia-
jąc przy tym możliwość integracji 
poprzez IoT i wykorzystanie Inteli-
gentnych Technologii, takich jak 
Machine Learning, Sztucznej Inteli-
gencji, Zaawansowanej Analityki, czy 
też Blockchain. Na istotę tej kwestii 
zwróciła uwagę Agnieszka Borkow-
ska, Systems HW Technical Country 
Leader z IBM. Według niej: w podró-
ży w kierunku digitalizacji kluczowym 
czynnikiem jest zapewnienie dostę-
pu do danych w czasie rzeczywistym 
i wykonanie transformacji w taki spo-
sób, żeby formułowanie systemu i je-
go implementacja była realizowana 
w oparciu o model jako-usługa, czyli 
as-a-service. Powinniśmy to trakto-
wać jako punkt wyjścia do wdroże-
nia Inteligentnych scenariuszy pro-
cesowych, np. Lead to Cash (od 
szansy rynkowej do płatności) dla 
przedsiębiorstwa energetycznego, 
obejmując przy tym kompleksowe 

ofertowanie w oparciu o multi-utility, 
produkty i usługi dodatkowe i - co 
ważne - uwzględniającego szanse 
i możliwości segmentu prosumenc-
kiego, który będzie wykazywał co-
raz większą dynamikę wzrostu. Jak 
twierdzi Marcin Sulikowski, Sales Di-
rector z HYCOM: cyfrowa transfor-
macja dotyczy wszystkich lub prawie 
wszystkich procesów przedsiębior-
stwa energetycznego i oparta jest 

” Drugim przykładem inteligentnego procesu jest 
Zarządzanie Majątkiem Technicznym i Sieciowym, 
który oprócz tzw. podstawowych funkcji zawiera 
szereg nowych możliwości - począwszy od 
integracji IT-OT, zaawansowanej analityki 
predykcyjnej oraz nowoczesnej warstwy mobilnej

na kilku filarach. Z naszego punktu 
widzenia najważniejsze z nich zwią-
zane są bezpośrednio z klientami. Po 
pierwsze, kompleksowe podejście 
„Customer Engagement”, uwzględnia-
jące w szczególności dobre zrozumie-
nie oczekiwań i emocji klientów. Po 
drugie, optymalizacja lub nawet nowa 
definicja produktów, a także zakresu 
wsparcia oraz kanałów sprzedaży 
i obsługi klientów. Kluczowym czyn-
nikiem sukcesu jest jednak zadowole-
nie klienta oraz głębokie zrozumienie 
jego potrzeb dziś i jutro.

Drugim przykładem inteligentne-
go procesu jest Zarządzanie Mająt-
kiem Technicznym i Sieciowym, 
który oprócz tzw. podstawowych funk-
cji zawiera szereg nowych możliwości 
- począwszy od integracji IT-OT, za-
awansowanej analityki predykcyjnej 
oraz nowoczesnej warstwy mobilnej. 
Dodatkowym usprawnieniem jest peł-
na integracji warstwy aplikacji bizne-
sowej (np. SAP Plant Maintenance) 
i warstwy systemów geo-przestrzen-
nych, jak np. ESRI, czy też w pełni zdy-
gitalizowanej warstwy dokumentacji 
technicznej w oparciu o rozwiązania 

OpenText. - Przedsiębiorstwo Utilities 
potrzebuje długoterminowej, zatwier-
dzonej strategii informatyzacji i cyfryza-
cji. Ta cyfryzacja powinna być oczywi-
ście pochodną strategii biznesowej, jak 
również taktyki jej wykonania - mówi 
Patryk Borzęcki, Dyrektor Handlowy 
ds. Rozwiązań Biznesowych w S&T. - 
Transformacja cyfrowa to także umie-
jętność zapanowania nad danymi i in-
formacjami nieustrukturyzowanymi. Są 

to dokumenty w postaci PDFów, pli-
ków MS Office, czy skanów, ale także 
inne zasoby informacyjne i cyfrowe, ta-
kie jak pliki audio, czy pliki wideo - do-
daje Piotr Jankiewicz, Regional Sales 
Manager z OpenText - światowego li-
dera w zakresie dygitalizacji i zarzą-
dzania dokumentacją.

Inteligentne Przedsiębiorstwo po-
winno być tak postrzegane zarówno 
przez otoczenie rynkowe, jak i pracow-
ników. Automatyzacja i cyfryzacja po-
zwala na wiele uproszczeń procesów, 
co jest odbierane pozytywnie przez róż-
ne grupy interesariuszy. Daje to prze-
strzeń na uatrakcyjnienie funkcji pro-
cesów o elementy budujące nie tylko 
przewagę i efektywność, ale także no-
we kompetencje i wartość wśród pra-
cowników, co jest filarem dalszego roz-
woju. Transformację można rozpocząć 
w każdym miejscu przedsiębiorstwa 
w zależności od profilu, priorytetów biz-
nesowych, wymogów regulacyjnych, 
czy też kompetencji posiadanego ze-
społu. Najważniejsze jest posiadanie 
wizji i strategii dojścia do celu jakim jest 
Inteligentne Przedsiębiorstwo Utilities!

o
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Zdecydowana większość pro-
jektów energetycznych w Polsce re-
alizowana jest w tzw. Formule EPC 
(ang. engineering, procurment & con-
struction). Najbliższym polskim okre-

Poszukiwanie rozwiązań dla poszczególnych rodzajów ryzyka warto przeprowadzić  
w usystematyzowany sposób. Dzięki takiemu podejściu możemy rozłożyć zagrożenie 

na czynniki pierwsze i stosunkowo łatwo uzyskać sugerowane rozwiązania. Przykładem 
poszukiwania rozwiązań ryzyka projektowego jest stworzenie tabeli, w której znajdzie 
się przyczyna ryzyka, jego wpływ oraz sugerowana reakcja.

Łukasz Mortas, Specjalista ds. Elektrycznych, GK Polimex-Mostostal

Rekomendacje dotyczące 
wybranych zagrożeń 
w budownictwie energetycznym

śleniem ww. formuły jest „inwestycja 
pod klucz”. W formule EPC Inwestor 
wybiera Generalnego Wykonawcę 
i przekazuje mu obszerny zakres 
uprawnień, związanych z zarządza-

niem projektem, aż do momentu jego 
ukończenia i przekazania do eksplo-
atacji. Do zadań Generalnego Wyko-
nawcy należą przede wszystkim pra-
ce projektowe (Engineering), zakup 

Tab. 1. Analiza kluczowych czynników ryzyka - etap przygotowania oferty [3]

Przyczyna ryzyka Ryzyko Wpływ ryzyka Sugerowana reakcja

- złożoność projektu
- pośpiech inwestora

- brak doświadczenia wśród pracowni-
ków inwestora

- nadmierna biurokracja w formułowa-
niu odpowiedzi

- mało precyzyjne zapytania o SIWZ 
ze strony wykonawców

Nieprecyzyjne zapisy
SIWZ. Opóźnienia w

odpowiedziach
zamawiającego

- opóźnienia w przygotowaniu oferty
- błędy w kalkulacji oferty

- konieczność dokładnej analizy SIWZ 
pod kątem mało precyzyjnych zapisów

- dokładna analiza SIWZ w celu identyfi-
kacji budzących wątpliwości zapisów
- kierowanie precyzyjnych pytań do 

zamawiającego
- oszacowanie ryzyka wynikającego z 

nieprecyzyjnych zapisów i wkalkulowanie 
go w ofertę

- wysoki popyt na pracowników
- mała liczba dostępnych specjalistów

- oszczędność wykonawców

Braki kadrowe w
zespole ofertującym

- brak koordynacji międzybranżowej 
na etapie wyceny, błędy w podziale 

zakresów
- opóźnienia w przygotowaniu oferty
- błędy w kalkulacjach wynikające z 
nadmiernego obciążenia pojedyn-

czych pracowników

- odpowiedni podział prac pomiędzy 
poszczególnych pracowników

- wyznaczenie kluczowych dla oferty 
obszarów oraz skupienie się na nich

- wsparcie zespołu ofertującego specjali-
stami zewnętrznymi

- nawiązanie współpracy z potencjalnymi 
podwykonawcami podczas przygotowa-

nia oferty

- niedoświadczony zespół ofertujący
- błędy w zarządzaniu

- brak czasu na weryfikację wycen
- stosowanie cen materiałów w 

oparciu o jedno źródło
- brak uwzględnienia ryzyka w kontek-

ście przyszłych zmian rynkowych

Zła kalkulacji ceny, niedoszacowanie 
lub przeszacowanie oferty

- narażenie na straty finansowe
- ograniczenie szans na zwycięstwo 

w przetargu

- weryfikacja wycen dla kluczowych 
zakresów

- kalkulacja uwzględniająca ceny z kilku 
źródeł

- oszacowanie i uwzględnienie ryzyka 
związanego z przyszłymi zmianami na 

rynku
- kalkulacja w oparciu o wskaźniki cen 
podobnych obiektów na podstawie po-

przednich doświadczeń przedsiębiorstwa
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materiałów i urządzeń (Procurement), 
a także wykonanie robót budowlano-
-montażowych, wraz z późniejszym 
rozruchem instalacji (Construction) 
[1]. Model EPC pozwala Inwestoro-
wi przerzucić znaczną część ryzyka 
na Generalnego Wykonawcę, ponie-
waż koszt projektu zdefiniowany jest 
ryczałtem. 

Generalny Wykonawca, jako wła-
ściciel niemal całego ryzyka, w celu 
sprawnego przeprowadzenia inwesty-
cji, powinien je zidentyfikować, zmie-
rzyć i poddać analizie. Następnie zaś 
świadomie je kontrolować przez cały 
okres realizacji projektu.  

W tabelach zestawiono wybrane 
krytyczne ryzyka dla etapów przygo-
towania oferty (tab. 1) oraz realizacji 
projektu (tab. 2). W kolumnach tabeli 
znajdziemy: Przyczynę ryzyka, rozu-
mianą jako opis źródła ryzyka - po-
tencjalne zdarzenie inicjujące ryzyko. 
Ryzyko - opis obszaru niepewności, 
zdefiniowane zagrożenie. Wpływ ry-
zyka - skutek ryzyka na cele projektu, 
w przypadku jego zmaterializowania 
się oraz sugerowaną reakcję, czyli 
pomysły, które pomogą nam uniknąć 
materializacji zagrożeń. Zestawione 
w tabelach ryzyka stanowią kluczo-

Tab. 2. Analiza kluczowych czynników ryzyka - etap realizacji [3]

Przyczyna ryzyka Ryzyko Wpływ ryzyka Sugerowana reakcja

- oszczędności wykonawcy
- brak wystarczającej liczby biur projektowych 
z wymaganym doświadczeniem i odpowiednio 

dużą liczbą pracowników
- nadmierna ilość prac u doświadczonych biur 

projektowych
- brak partnerskich biur projektowych

- zbagatelizowanie roli projektantów przez 
wykonawców

Zły dobór biura 
projektowego

- straty finansowe
- występowanie błędów projektowych

- pogorszenie relacji z inwestorem
- opóźnienia w realizacji

- brak wystarczająco szybkiej reakcji na 
występujące kolizje

- źle dobrana technologia

- sprawdzenie referencji przed zakontraktowa-
niem biura

- dokładna analiza wykonywanych projektów 
przez specjalistów odpowiedzialnych za 

realizację
- stałe monitorowanie jakości prac, w przypadku 
konieczności zmiany biura projektowego szybka  

reakcja na początku procesu inwestycyjnego

- pośpiech w projektowaniu
- nadmierna asekuracja w obliczeniach 

projektowych
- faworyzowanie wybranych producentów 

przez projektantów
- brak odpowiedzialności projektantów za 

przeszacowane kosztowo projekty

Źle zoptymalizowa-
ne pod względem 

kosztowym projekty

- straty finansowe
- opóźnienia w realizacji w przypadku 

przeszacowania materiałowego

- dokładna analiza wykonywanych projektów 
przez specjalistów odpowiedzialnych za 

realizację
- motywowanie, nagradzanie pracowników 

wykonawcy za rozwiązania racjonalizatorskie 
- kary umowne w przypadku notorycznych 

przeszacowań 
- zakaz faworyzowania producentów

- w przypadku częstego występowania 
problemu powołanie jednostki mającej na celu 

optymalizowanie rozwiązań projektowych

we zagrożenia poddane priorytetyza-
cji, na podstawie przeprowadzonego 
badania ankietowego wśród pracow-
ników Generalnych Wykonawców od-
powiedzialnych za budowę bloków 
energetycznych w Polsce w latach  
2012-2017 (charakterystykę bada-
nia wraz z wynikami opisano szerzej 
w poprzednim numerze „Nowej Ener-
gii” (nr 4 (64)/2018). [2] 

 � Wnioski

Zarządzanie ryzykiem nie sprowa-
dza się jedynie do identyfikacji i oce-
ny niebezpieczeństw. Polega również 
na uwzględnieniu i opanowaniu po-
tencjalnego ryzyka. W tym celu warto 
opracować działania dla konkretnych 
zagrożeń, co powinno w znaczny 
sposób usprawnić efektywną re-
alizację projektu. Przeprowadzona 
analiza ryzyka, zaprezentowana w ta-
belach, wskazuje jednoznacznie, że 
istnieją rozwiązania, które pomaga-
ją opanować ryzyka i sprowadzić je 
do akceptowalnego poziomu. W celu 
precyzyjnej identyfikacji zagrożeń re-
komenduje się przeprowadzenie do-
kładniejszej analizy dla ogólnie zdefi-
niowanych czynników ryzyka. Warto 

jeszcze raz podkreślić, że odpowied-
nio przygotowana procedura zarzą-
dzania ryzykiem przyniesie wymierne 
korzyści dla każdego przedsiębior-
stwa, tym bardziej w tak ryzykow-
nych projektach, jakimi są inwestycje 
energetyczne.

o
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Przyczyna ryzyka Ryzyko Wpływ ryzyka Sugerowana reakcja

- brak odpowiedniej koordynacji mię-
dzybranżowej w biurze projektowym
- wybór kilku biur projektowych do re-

alizacji poszczególnych zakresów, przy 
jednoczesnym braku lidera odpowie-

dzialnego za koordynację prac, 
- brak wystarczającej odpowiedzialno-
ści po stronie projektowej w przypadku 

nieprzemyślanych rozwiązań

Występowanie 
znaczących kolizji 

międzybranżowych 
wynikających z błę-
dów projektowych

- istotne opóźnienia w realizacji harmonogra-
mu budowy

- podwyższone prawdopodobieństwo wy-
padku, wynikające z obniżenia standardów 
bhp ze względu na pośpiech i konieczność 
stosowania niestandardowych rozwiązań
- konflikty pomiędzy zespołami z poszcze-

gólnych branż
- brak wystarczającego nadzoru, obniżenie 
zapału do pracy w przypadku wykonywania 
prac związanych z demontażem wykona-

nych wcześniej instalacji

- dokładna analiza projektów wykonawczych przez 
specjalistów wykonawcy

- powołanie narad koordynacyjnych wśród specjali-
stów odpowiedzialnych za realizację

- zgłaszanie na wczesnym etapie możliwości 
wystąpienia kolizji

- pełnienie nadzoru autorskiego przez kluczowych 
projektantów bezpośrednio na budowie

- wyciąganie konsekwencji wobec biura projekto-
wego

- w przypadku kilku biur projektowych wyznaczenie 
lidera i odpowiedzialnego za koordynację

- zwiększenie nadzoru bhp, podczas likwidacji kolizji
- wykorzystanie modelu BIM (ang. Building Informa-

tion Modeling) umożliwiającego międzybranżowe 
modelowanie 3D

- unikatowość i innowacyjność rozwią-
zań technologicznych

- stosowanie prototypowych rozwiązań
- znaczna złożoność zakresów techno-

logicznych
- brak doświadczenia ze strony 

projektantów
- pośpiech w projektowaniu i wdrażaniu

Błędy w doborze 
technologii

 - straty finansowe
- opóźnienia wynikające z konieczności 

przeprojektowywania instalacji i oczekiwania 
na nowe dostawy urządzeń

- potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia 
i życia ludzi w przypadku dużych awarii 

technologicznych

- stosowanie w miarę możliwości sprawdzonych 
rozwiązań, unikanie prototypów

- stworzenie listy spotkanych w przeszłości błędów 
technologicznych, w celu ograniczenia ponownego 

ich powtórzenia
- uczestnictwo projektanta i wykonawcy w odbio-

rach fabrycznych
- weryfikowanie najbardziej strategicznych projektów 

technologicznych przez zewnętrznych ekspertów 
- przeprowadzanie prób rozruchowych przy zacho-

waniu wysokich standardów bhp

- pośpiech w planowaniu
- brak wymaganych umiejętności 
planisty lub menadżera kontraktu

- znaczna złożoność projektu

Błędy w harmono-
gramie realizacji 

projektu

- brak koordynacji międzybranżowej
- opóźnienia w kontraktacji podwykonawców

- opóźnienia w zamówieniach
- problemy z płynnością finansową ze 

względu na przekroczenie terminów realizacji 
kamieni milowych

- obniżenie motywacji pracowników wynika-
jące z panującego chaosu

- zwiększenie nakładów pracy na planowanie
- wielostopniowa weryfikacja harmonogramu

- usprawnienie komunikacji pomiędzy specjalistami 
branżowymi

- nieprecyzyjne lub nieaktualne badania 
gruntu

- błędne sugerowanie przez zapisy 
SIWZ posadowienia bezpośredniego

- brak dokładnego rozpoznanie struktu-
ry gruntu przed przystąpieniem do prac

Złe rozpoznanie 
struktury gruntu 
(nieprzewidziana 

konieczność 
palowania)

- konieczność poniesienia dodatkowych 
nakładów finansowych

- opóźnienia w pracach z uwagi na wymaga-
ne wzmocnienie gruntu

 

- rozpoznanie struktury gruntu przed przystąpieniem 
do prac

- uwzględnienie w zapisach umownych odpowie-
dzialności inwestora za nieaktualne badania gruntu

- wysokie zapotrzebowanie rynku na 
pracowników

- mała liczba dostępnych specjalistów
- przejmowanie pracowników przez 

konkurencję

Brak wystar-
czającej liczby 

wykwalifikowanych 
pracowników

- zwiększenie kosztów zatrudnienia
- pogorszenie jakości 

- niewystarczająca koordynacja
- niewystarczający nadzór nad prowadzony-

mi pracami
- zaniżenia standardów bhp

- zwiększenie budżetu na wynagrodzenie dla 
pracowników

- zastosowanie systemów motywacyjnych, dodatko-
wych benefitów pracowniczych

- prowadzenie rekrutacji przez wyspecjalizowane 
firmy

- wynajem pracowników z firm zewnętrznych

- brak kompetencji menadżera projektu
- brak umiejętności zarządczych u 

lidera zespołu kierującego projektem 
- zbyt małe wsparcie realizacji projektu 

przez zarząd przedsiębiorstwa
- nadmierna biurokracja

- brak odpowiednich systemów wspie-
rających zarządzanie

 

Nieodpowiednie za-
rządzanie zasobami 

materiałowymi, 
eksploatacyjnymi i 

ludzkimi

- obniżona motywacja u pracowników, brak 
poczucia zespołowości
- opóźnienia w realizacji

- przewartościowanie kontraktów z podwy-
konawcami

- brak odpowiedniej reakcji na sytuacje 
kryzysowe

- pogorszenie relacji z inwestorem przez 
zauważalny brak panowania nad projektem

- analiza sytuacji na budowie przez zewnętrznych 
ekspertów

- przeprowadzenie ankiet wśród pracowników z 
pytaniami o usprawnienia

- wprowadzenie systemów wspierających zarzą-
dzanie

- usprawnienie przepływu informacji i dokumentacji
- organizowanie szkoleń dla menadżerów i 

pracowników  
- w przypadku dużych zaniedbań zmiana kierownic-

twa kontraktu

- pośpiech przy kontraktacji 
- złudna oszczędność poprzez wybiera-
nie najtańszych firm podwykonawczych
- ignorowanie braku referencji u podwy-

konawców
- brak wymaganych kompetencji 

wśród odpowiedzialnych za wybór 
negocjatorów 

- korupcja 

Wybór nieodpo-
wiednich podwy-
konawców (brak 
doświadczenia, 
nierzetelność)

- opóźnienia w realizacji zadań
- problemy z nadzorem i koordynacją prac

- obniżenie standardów jakościowych
- pogorszenie relacji z inwestorem

- obniżenie standardów bhp
- problemy z ewentualnymi wadami gwa-

rancyjnymi

- dokładna weryfikacja firm podwykonawczych pod 
względem referencji i sytuacji finansowej

- obniżenie wagi kryterium cenowego podczas 
kontraktacji

- umożliwienie poprzez zapisy umowne wprowadze-
nia natychmiastowego wykonawstwa zastępczego 

na koszt nierzetelnego podwykonawcy
- szybka reakcja na problemy związane z podwy-

konawcą

Źródło tabel: [3]

o
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wiedza i doświadczenie

 d Technologie uzdatniania wody 
i oczyszczania ścieków w energetyce 
zawodowej i przemysłowej.

 d Kontrola właściwości fizykochemicznych 
w obiegach wodno-parowych przy 
niestabilnych warunkach pracy.

 d Rewitalizacja bloków.

 dOcena trwałości materiałów i stanu 
technicznego urządzeń cieplno-
mechanicznych po przekroczeniu 
obliczeniowego czasu pracy.

 d Innowacyjne metody badań.

XII Forum Dyskusyjne 

DIAGNOSTYKA I CHEMIA  
DLA ENERGETYKI
Szczyrk, 22–24 maja 2019 r.

tematyka dobrana do 
aktualnej sytuacji na rynku 

energetyki

PROGRAM WIEDZA PRAKTYKA MARKA
wysoki poziom 

merytoryczny referatów
dostęp do szerokiego grona 

specjalistów, wymiana 
doświadczeń

uznanie na rynku, tradycje 
inżynierskie, wiarygodność 

i kompetencje

Patronat Honorowy
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W  artykule przedstawiono niezbędną dokumentację jaką powinien sporządzić 
i posiadać właściciel obiektu infrastruktury krytycznej. Skupiono się na omówieniu 

podstawowych dokumentów, takich jak: plan ochrony infrastruktury krytycznej, raport 
o bezpieczeństwie oraz program zapobieganiu poważnym awariom. Opisano również 
rolę i zadania pełnomocnika do spraw infrastruktury krytycznej.

Mgr inż. Robert Wódkiewicz, Doktorant, Zakład Zarządzania Kryzysowego,  
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej

Obiekt infrastruktury krytycznej
- wymagana dokumentacja. Analiza na przykładzie Rafinerii w Gdańsku

Infrastruktura krytyczna to systemy 
oraz wchodzące w ich skład powiąza-
ne ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym 
obiekty budowlane, urządzenia, instala-
cje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa 
państwa i jego obywateli oraz służące 
zapewnieniu sprawnego funkcjonowa-
nia organów administracji publicznej, 
a także instytucji i przedsiębiorców1. 

Zakład Grupa LOTOS S.A. jako 
operator trzech obiektów infrastruk-
tury krytycznej, to jest: rurociągu ropy 
naftowej i rurociągów paliwowych, bazy 
magazynowej oraz instalacji rafinerii2 , 
jest zobligowany przepisami prawa do 
sporządzenia szeregu dokumentów. 
Najbardziej istotne to: plan ochrony in-
frastruktury krytycznej, plan ochrony, 
raport o bezpieczeństwie oraz program 
zapobiegania poważnym awariom.

 � Plan ochrony 
infrastruktury krytycznej

Wymóg opracowania planu ochro-
ny infrastruktury krytycznej określony 
jest w art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 26 
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzy-

sowym3, który nakłada określone wy-
magania na właściciela obiektów infra-
struktury krytycznej. Ma on obowiązek 
ich ochrony, w szczególności przez 
przygotowanie i wdrażanie, stosownie 
do przewidywanych zagrożeń planów 
ochrony infrastruktury krytycznej oraz 
utrzymywanie własnych systemów re-
zerwowych, zapewniających bezpie-
czeństwo i podtrzymujących funkcjo-
nowanie tej infrastruktury, do czasu jej 
pełnego odtworzenia4.

Sposób tworzenia, aktualizacji oraz 
strukturę planów ochrony infrastruktury 
krytycznej opracowywanych przez wła-
ścicieli oraz posiadaczy samoistnych 
i zależnych obiektów, instalacji lub urzą-
dzeń infrastruktury krytycznej określa 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów 
ochrony infrastruktury krytycznej5.

W planie ochrony infrastruktury kry-
tycznej Grupy LOTOS S.A. wyszczegól-
niono trzy główne części przedstawiające:

 � charakterystykę zakładu i jego oto-
czenia,

 � informacje dotyczące sposobów 
zarządzania ryzykiem,

 � stanu bezpieczeństwa zakładu 
w obszarach:

 – ochrony fizycznej,
 – ochrony osobowej,
 – ochrony technicznej,
 – ochrony teleinformatycznej,
 – ochrony prawnej,
 – tzw. planów odbudowy.

W dokumencie zawarte zostały także 
informacje o procedurach i instrukcjach 
stanowiące warianty działania w sytu-
acji kryzysowej oraz zasady współpracy 
z podmiotami zewnętrznymi.

Dokument z uwagi na zawarte 
w nim treści powinien być dokumentem 
niejawnym w świetle ustawy o ochronie 
informacji niejawnych. Przedstawiając 
główne założenia „Planu…” możemy 
opisać w sposób uproszczony etapy 
jego tworzenia: 

Charakterystyka obiektu infrastruk-
tury krytycznej

Grupa LOTOS S.A., wraz ze spółka-
mi należącymi do jej grupy kapitałowej, to 
pionowo zintegrowany koncern naftowy, 
zajmujący się wydobyciem i przerobem 
ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową 

1) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz.U. z 2007 r. poz. 209 z późn. zm.), art. 3 pkt 2.

2) Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2015 - „Załącznik nr 2 do Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej - Kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, 
instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej - tekst jednolity”.

3) Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz.U. z 2007 r. poz. 209 z późn. zm.).

4) Tamże.

5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej (Dz. U. z 2010 r. Nr 83 poz. 542).

6) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, (Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.).
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i detaliczną produktów naftowych. Jest 
producentem i dostawcą m.in. benzyny 
bezołowiowej, oleju napędowego, lek-
kiego oleju opałowego, paliwa lotnicze-
go oraz ciężkiego oleju opałowego. Kon-
cern specjalizuje się także w produkcji 
i sprzedaży olejów smarowych i asfal-
tów. Posiada on profil paliwowo-olejowy 
o projektowanej zdolności przerobowej 
ponad 10,5 mln ton na rok. Surowiec do 
zakładu przyjmowany jest rurociągami 
z Portu Północnego lub z Bazy Manipu-
lacyjnej PERN w Górkach Zachodnich.

W wyniku przeróbki ropy otrzymuje 
się następujące produkty podstawowe: 
benzyny, oleje napędowe, paliwa lotni-
cze, gazy płynne, oleje opałowe, oleje 
smarowe, asfalty, siarka.

Surowiec na terenie Grupy LOTOS 
S.A. magazynowany jest w zbiornikach 
stojących o dużych pojemnościach, skąd 
przy pomocy rurociągów, transporto-
wany jest na instalacje technologiczne. 
Ekspedycja produktów z Grupy LOTOS 
realizowana jest drogą morską poprzez 
Port Północny, koleją i autocysternami.

Do głównego obszaru działalności 
GK GL S.A. należy zaliczyć: górnictwo 
ropy naftowej oraz gazu ziemnego, dzia-
łalność usługowa związana z eksploata-
cją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 
wytwarzanie produktów rafinacji ropy 
naftowej, przetwarzanie produktów ra-
finacji ropy naftowej, produkcja gazów 
technicznych, tworzyw sztucznych oraz 
ciepła, wytwarzanie energii elektrycznej 
oraz paliw płynnych, przesyłanie energii 
elektrycznej, dystrybucja i sprzedaż pa-
liw gazowych w systemie sieciowym oraz 
energii elektrycznej, produkcja ciepła 
(pary wodnej i gorącej wody), sprzedaż 
detaliczna paliw, sprzedaż hurtowa pa-
liw stałych, ciekłych, gazowych oraz pro-
duktów pochodnych, sprzedaż hurtowa 
wyrobów chemicznych, prace badaw-
czo-rozwojowe w dziedzinie nauk che-
micznych, technicznych oraz pozosta-
łych nauk przyrodniczych i technicznych.

W skład Grupy Kapitałowej Grupy 
LOTOS S.A., oprócz Grupy LOTOS S.A., 
która zarządza rafinerią w Gdańsku, 
wchodzi kilkanaście spółek ze znakiem 
LOTOS. Do najważniejszych należą:

 � LOTOS Petrobaltic S.A., która 
prowadzi prace poszukiwawczo-
-wydobywcze w zakresie eksplo-
atacji złóż ropy naftowej na Morzu 
Bałtyckim,

 � LOTOS Paliwa Sp. z o.o., której 
zakresem działalności jest: zarzą-
dzanie stacjami paliw, handel de-
taliczny z klientami biznesowymi, 
rozwój sieci sprzedaży detalicznej 
i hurtowej oraz szeroko rozumia-
ny handel,

 � LOTOS Oil Sp. z o.o., która zaj-
muje się się produkcją i dystry-
bucją środków smarnych: olejów 
samochodowych, smarów, olejów 
bazowych, a także kosmetyków 
i chemii samochodowej,

 � LOTOS Asfalt Sp. z o.o., specjali-
zująca się w produkcji i handlu as-
faltami oraz emulsjami drogowymi,

 � LOTOS Kolej Sp. z o.o., świadczą-
ca usługi w zakresie przewozów 
kolejowych, głównie dla spółek 
z Grupy Kapitałowej LOTOS,

 � LOTOS Air BP Polska Sp. z o.o., 
której przedmiotem działalności jest 
sprzedaż paliwa lotniczego oraz tan-
kowanie paliwem lotniczym statków 
powietrznych na polskich lotniskach.

Znaczenie obiektu infrastruktury 
krytycznej 

Zakłócenie ciągłości działania, bądź 
zniszczenie infrastruktury, której  przerób 
ropy naftowej rocznie utrzymuje się na 
poziomie 10,5 mln ton rocznie, a sprze-
daży paliw na runku krajowym jest na 
poziomie 33% ma niewątpliwie kluczo-
we znaczenie dla gospodarki narodowej 
i nabiera szczególnej wagi. Rola i zna-
czenie Grupy LOTOS S.A. dla systemu 
zaopatrzenia w energię, surowce ener-

getyczne i paliwa ma swoje odzwiercie-
dlenie w umieszczeniu Spółki:

 � w wykazie spółek o istotnym znacze-
niu dla gospodarki państwa7 

 � w  wykazie przedsiębiorstw 
o szczególnym znaczeniu gospo-
darczo-obronnym8

 � zakwalifikowaniu Spółki do obiek-
tów szczególnie ważnych dla bez-
pieczeństwa i obronności państwa 
oraz ich szczególnej ochrony9.

Pozostałe elementy „Planu…”
 � Lokalizacja obiektu infrastruktury 

krytycznej.
 � Charakterystyka pożarowa obiektu 

infrastruktury krytycznej.
 � Sposoby zapewnienia bezpie-

czeństwa obiektu infrastruktury 
krytycznej, w tym: zapewnienie bez-
pieczeństwa fizycznego, zapewnie-
nie bezpieczeństwa technicznego, 
zapewnienie bezpieczeństwa osobo-
wego, zapewnienie bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, zapewnienie 
bezpieczeństwa prawnego.

 � Charakterystyka zagrożeń infra-
struktury krytycznej, w tym: ocena 
ryzyka wystąpienia zidentyfiko-
wanych zagrożeń wraz z przewi-
dywanymi scenariuszami rozwoju 
zdarzeń, zasoby własne możliwe 
do wykorzystania w celu ochrony 
obiektu infrastruktury krytycznej.

 � Zasady współpracy z właściwy-
mi terytorialnie organami, w tym: 
współpraca z Miejskim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, z ad-
ministracją rządową szczebla 
wojewódzkiego, z administracją 
samorządową, z Komendą Woje-
wódzką Państwowej Straży Pożar-
nej, z Komendą Wojewódzką Policji.

 � Zasadnicze warianty działania w sy-
tuacji zagrożenia lub zakłócenia 
funkcjonowania obiektu infrastruk-
tury krytycznej, w tym: sposoby 
zapobiegania awariom i innym nie-

7) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa  (Dz. U. z 2017 r. poz. 95).

8) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 1325).

9) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 116 poz. 1090).
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Explosion Power GmbH, Augustin Keller-Strasse 22 CH-5600 Lenzburg 
www.explosionpower.ch, E-mail: info@explosionpower.ch 

Significant increase of boiler efficiency and plant availability 
 
Exceptional removal of slag and fly ash deposits 
 
Universally applicable from furnace to economizer 
 
No thermal abrasion or damage of boiler tubes 
 
Modular and compact system, controlled by PLC 
 
Reduced cost of investment, operation and maintenance 
 
Proven technology with round 500 installations in 20+ countries 
 
Plant application range: WtE, Biomass, Sewage sludge, 
   Hazardous waste, Coal, Filters 
   Cement kilns, CHP plants 
 

Shock Pulse Generators for highly 
efficient online boiler cleaning 

pożądanym sytuacjom, sposoby 
reagowania na awarie i inne niepo-
żądane sytuacje, sposób działania 
po wprowadzeniu stopni alarmo-
wych, sposób odbudowy obiektu 
infrastruktury krytycznej (odtwarza-
nie, finansowanie odbudowy).

 � Zasady współpracy ze wszystki-
mi istotnymi elementami (osoby 
funkcyjne wewnątrz firmy, pod-
mioty zewnętrzne).

 � Przegląd i  aktualizacja planu 
ochrony infrastruktury krytycznej.

 � Proces zbierania wniosków oraz 
baza dobrych praktyk10.

 � Raport 
o bezpieczeństwie

Grupa LOTOS S.A. zakwalifikowana 
została jako zakład dużego ryzyka na 
podstawie analizy podanej w zgłoszeniu 
zakładu o dużym ryzyku do Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Gdańsku, zgodnie z Art. 250 
Ustawy Prawo Ochrony Środowiska11.

W myśl art. 253 tej Ustawy, zakład 
został zobowiązany do opracowania 
dokumentu „Raport o bezpieczeństwie”. 

Raport o bezpieczeństwie powinien 
wykazać, że: 

1. prowadzący zakład o dużym ryzy-
ku jest przygotowany do stosowania 
programu zapobiegania awariom i do 
zwalczania awarii przemysłowych,

2. zakład spełnia warunki do wdroże-
nia systemu bezpieczeństwa,

3. zostały przeanalizowane możliwo-
ści wystąpienia awarii przemysło-
wej i podjęto środki konieczne do 
zapobieżenia im,

4. zostały zachowane zasady bezpie-
czeństwa oraz prawidłowego pro-
jektowania, wykonania i utrzymy-
wania instalacji, w tym magazynów, 
urządzeń, z wyłączeniem środków 

10) Plan Ochrony Grupy LOTOS S.A. - informacje jawne.

11) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska , (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

R E K L A M A
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transportu i infrastruktury, związanej 
z działaniem mogącym powodować 
ryzyko wystąpienia awarii,

5. został opracowany wewnętrzny plan 
operacyjno-ratowniczy oraz dostar-
czono komendantowi wojewódz-
kiemu Państwowej Straży Pożarnej 
informacje do opracowania zewnętrz-
nego planu operacyjno-ratowniczego,

6. zawarto w nim niezbędne informa-
cje dla celów planowania i zagospo-
darowania przestrzennego.
„Raport…” Grupy LOTOS S.A. zo-

stał opracowany w oparciu o Rozpo-
rządzenie Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej w sprawie wyma-
gań, jakim powinien odpowiadać ra-
port o bezpieczeństwie zakładu o du-
żym ryzyku12. Przy jego opracowaniu 
uwzględniono przede wszystkim:

 � Pogram zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym,

 � Dokumentację Bezpieczeństwa i Hi-
gieny Pracy,

 � Dokumentację Dozoru Technicznego,
 � Dokumentacje produkcyjne, 
 � Dokumentację ochrony przeciw-

pożarowej,
 � Instrukcje ochrony środowiska,
 � Plan postępowania załogi na wypa-

dek pożaru i innego miejscowego 
zagrożenia,

 � Wewnętrzną instrukcję postępowa-
nia na wypadek awarii.

 � Elementy „Raportu 
o bezpieczeństwie”:

1. Opis zakładu, a w tym: położe-
nie geograficzne, dominujące wa-
runki atmosferyczne, geologiczne 
i wodne; zewnętrzne źródła zagro-
żenia awarią; działalność zakła-
du i przyjęte w nim zasady zarzą-
dzania; usytuowanie przestrzenne 
zakładu; odległość od sąsiednich 
obiektów, terenów zamieszkałych 
i szlaków komunikacyjnych; stre-

fy zagrożeń, drogi dojazdu, drogi 
pożarowe i ewakuacyjne, charak-
terystyka zagospodarowania tere-
nu przedsiębiorstwa, opis instalacji 
zakładu, zagrożenia i systemy za-
bezpieczeń, opis procesów techno-
logicznych, opis instalacji i ich dzia-
łania, magazynowanie i dystrybucja, 
gospodarka odpadami. 

2. Analiza możliwości wystąpienia 
awarii i informacje o środkach ko-
niecznych do zapobieżenia im.

3. Omówienie „Programu zapobiega-
nia poważnym awariom przemy-
słowym”, a w tym: zasady zwal-
czania skutków awarii, system 
zarządzania zakładem gwarantu-
jący ochronę ludzi i środowiska, 
prawdopodobieństwo zagrożenia 
awarią przemysłową.

4. Polityka bezpieczeństwa zakładu, 
a w tym: zintegrowany system zarzą-
dzania; odpowiedzialność organizacji 
i personelu; systemy bezpieczeństwa 
i sposoby wdrażania zasad określo-
nych w systemach bezpieczeństwa.

5. Ocena stanu bezpieczeństwa.
6. Zasady wprowadzania zmian w pro-

filu produkcji, konstrukcji, obsłudze 
i organizacji.

7. Środki kontroli zgodności z wyma-
ganiami bezpieczeństwa i przepisa-
mi bezpieczeństwa pracy.

 � Program zapobiegania 
poważnym awariom 
przemysłowym

Zgodnie z Art. 251 ust. 1 i ust. 2  
ustawy prawo ochrony środowiska14, 
prowadzący zakład o zwiększonym ry-
zyku lub zakład o dużym ryzyku sporzą-
dza program zapobiegania poważnym 
awariom przemysłowym. Wdraża także 
program zapobiegania awariom za po-
mocą systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem, gwarantującego odpowiedni do 
zagrożeń poziom ochrony ludzi i środo-

wiska, stanowiącego element ogólnego 
systemu zarządzania zakładem. Pro-
gram ten uwzględnia zagrożenia awa-
riami przemysłowymi i złożoność orga-
nizacji w zakładzie oraz zawiera: 
1. ogólne cele i zasady działania pro-

wadzącego zakład, 
2. wskazanie zadań i odpowiedzial-

ności kierownictwa zakładu, w za-
kresie kontroli zagrożeń awariami 
przemysłowymi oraz zapewnienia 
odpowiedniego do zagrożeń po-
ziomu ochrony ludzi i środowiska,

3. określenie prawdopodobieństwa 
zagrożenia awarią przemysłową, 

4. zasady zapobiegania awarii prze-
mysłowej w celu poprawy bezpie-
czeństwa, 

5. zasady zwalczania skutków awarii 
przemysłowej,

6.  określenie sposobów ogranicze-
nia skutków awarii przemysłowej 
dla ludzi i środowiska w przypad-
ku jej zaistnienia, 

7. określenie częstotliwości przepro-
wadzania analiz programu zapobie-
gania awariom w celu oceny jego 
aktualności i skuteczności15. 

 � Elementy „Programu 
zapobiegania poważnym 
awariom”:

1. Opis zakładu;
2. Opis terenu;
3. Charakter prowadzonej działalności;
4. System zarządzania przedsiębior-

stwem gwarantujący ochronę ludzi 
i środowiska w tym: rozwiązania 
proceduralno-organizacyjne za-
stosowane dla zapewnienia bez-
pieczeństwa; stosowane systemy 
bezpieczeństwa; bezpieczeństwo 
i higiena pracy; zarządzanie proce-
sami; gospodarka odpadami; 

5. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
poważnej awarii, a w tym: analiza 
wystąpienia zagrożeń pożarowo-

12) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu 
o dużym ryzyku  (Dz.U. z 2003 r. Nr 104, poz. 970 z póżn. zm.).

13) Raport o bezpieczeństwie Grupy LOTOS S.A. - informacje jawne.

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska , (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

15) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska , (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).
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-wybuchowych; analiza możliwych 
zdarzeń katastroficznych; 

6. Zasady zapobiegania poważnym 
awariom, a w tym: szkolenia przy-
gotowujące do właściwego reago-
wania na awarie i sytuacje kryzy-
sowe; audity; działania korygujące 
i zapobiegawcze; cele i zadania śro-
dowiskowe; cele ogólne i szczegó-
łowe zarządzania bezpieczeństwem 
pracy; zapobieganie i przygotowa-
nie na awarie i wypadki przy pracy; 
reagowanie na awarie; ocena sku-
teczności środków zapobiegania 
awariom i minimalizacji ich skutków; 

7. Elementy ograniczające możliwość 
wystąpienia awarii oraz ogranicze-
nia jej ewentualnych skutków;

8. Sposoby zwalczania i ogranicza-
nia skutków awarii przemysłowych;

9. Ocena stanu bezpieczeństwa16

 � Wnioski

Wymagane przepisami prawa 
sporządzenie i posiadanie doku-
mentacji przez właściciela obiektu 
infrastruktury krytycznej powoduje 
konieczność zaangażowania w pro-
ces jej tworzenia grupy specjalistów, 
których praca powinna odbywać się 
przy współudziale kierowniczej ka-
dry zakładu. Kluczową rolę w tym 
procesie odgrywa pełnomocnik do 
spraw infrastruktury krytycznej, któ-
rego szczegółowy tryb powoływania 
określa rozporządzenie Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r. 
w sprawie pełnomocnika do spraw 
infrastruktury krytycznej17. Szczegó-
łowe zadania pełnomocnika okre-
śla ustawa z dnia 18 marca 2010 r. 
o szczególnych uprawnieniach mi-
nistra właściwego do spraw energii 
oraz ich wykonywaniu w niektórych 
spółkach kapitałowych lub grupach 
kapitałowych prowadzących działal-

ność w sektorach energii elektrycznej, 
ropy naftowej oraz paliw gazowych18. 

W świetle ustawy do zadań pełno-
mocnika należą między innymi: 
1. przygotowywanie dla Zarządu spółki 

oraz Rady Nadzorczej spółki informa-
cji o ochronie infrastruktury krytycznej,

2. zapewnienie Zarządowi spółki 
doradztwa w zakresie istniejącej 
w spółce infrastruktury krytycznej, 

3. monitorowanie działalności spółki 
w zakresie ochrony infrastruktury 
krytycznej, 

4. przekazywanie informacji o infra-
strukturze krytycznej dyrektorowi 
Rządowego Centrum Bezpieczeń-
stwa na jego wniosek,

5. przekazywanie i odbieranie informacji 
o zagrożeniu infrastruktury krytycznej 
we współpracy z dyrektorem Rzą-
dowego Centrum Bezpieczeństwa.
Do zadań pełnomocnika należy 

również sporządzanie raportu o sta-
nie ochrony infrastruktury krytycznej. 
Raport jest sporządzany co kwartał 
lub na żądanie Zarządu spółki lub Rady 
Nadzorczej. Powinien on zawierać infor-
macje dotyczące ochrony infrastruktury 
krytycznej w zakresie ochrony fizycz-
nej, technicznej, prawnej, osobowej, 
teleinformatycznej oraz planów odbu-
dowy i przywracania infrastruktury kry-
tycznej do funkcjonowania. Raport jest 
przekazywany ministrowi właściwemu 
do spraw energii oraz Dyrektorowi Rzą-
dowego Centrum Bezpieczeństwa19.

o
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Analiza oleju 
może być Twoją pierwszą linią obrony

Emilia Białas, LOTOS Oil Sp. z o.o. 

Olej spełnia trzy podstawowe funkcje w układzie smarowania: smaruje, przez co 
chroni części maszyny przed zużyciem i zmniejsza tarcie; czyści, czyli zmywa 

powierzchnię i transportuje zanieczyszczenia i chłodzi - odprowadza ciepło i chroni 
przed korozją. W wyniku spełniania tych funkcji możemy uznać, że olej jest elementem 
konstrukcyjnym maszyny. Okazuje się jednak, że najsłabszym, z uwagi na wysoką 
wrażliwość i podatność na uszkodzenia we wszystkich fazach „życia”, najszybsze 
zużycie, czy wysokie narażenie na destrukcję. Z uwagi na jego cenę w stosunku do 
innych elementów maszyny jest również poddawany największej ilości eksperymentów. 
Najistotniejszym jest jednak to, że pomimo swoich słabości pojawia się w obiegu każdej 
części urządzenia i jest najprostszym nośnikiem informacji o jego stanie technicznym.
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Analiza oleju jest jedyną techno-
logią, która może faktycznie monito-
rować stan sprzętu, zanim wystąpią 
uszkodzenia. Obejmuje to możliwość 
monitorowania obecności stałych za-
nieczyszczeń, wilgoci i smarów. W po-
równaniu do większości innych narzę-
dzi do monitorowania stanu, analiza 
olejowa wykrywa problemy zarówno 
w cieczy, jak i w maszynie. Ponadto 
może wykrywać defekty wcześniej niż 
inne technologie, takie jak termogra-
fia i ultradźwięki. Analiza oleju może 
być więc Twoją  pierwszą linią obrony! 
Ważnym jest zatem zadbanie o pra-
widłową gospodarkę smarowniczą 
w przedsiębiorstwie w celu minima-
lizacji przyczyn awarii i optymalizacji 
kosztowej związanej ze smarowaniem.

Powszechnymi błędami jakie spo-
tykają wśród swoich Klientów profe-
sjonalne Serwisy Olejowe są:

 � źle dobrany olej do warunków eks-
ploatacji maszyny, błędy unifikacji,

 � nieprzestrzeganie jakości i lepkości 
stosowanego oleju do warunków 
eksploatacji i wskazań DTR,

 � uzupełnianie stanu oleju w układzie 
innym olejem niż zastosowany i wy-
magany,

 � nie sprawdzanie poziomu oleju 
w układzie,

 � otwarty, niezabezpieczony układ 
smarowania (otwarte wlewy, braki 
filtrów oddechowych, itp.),

 � nieszczelny układ (wycieki, niedo-
kręcone przewody olejowe, usterki 
uszczelnień),

 � niesprawne części układu smaro-
wania (brak lub wadliwe chłodnice, 
źle podłączone chłodnice),

 � źle dobrane filtry oleju i powietrza 
do warunków eksploatacji,

 � źle przeprowadzona wymiana ole-
ju (szczególnie po stanach awaryj-
nych - nie usunięte ze zbiorników  
osady i zanieczyszczenia awaryjne 
i historyczne),

 � przeciągnięty interwał wymiany ole-
ju,

 � źle dobrany smar do warunków 
pracy łożyska,

 � zbyt obfite napełnienie łożyska 
smarem przy pierwszym napełnie-
niu,

 � źle dobrana częstotliwość dosma-
rowania smarem łożysk i zła daw-
ka smaru,

 � zła jakość olejów i smarów,
 � i wiele innych.

Aby uniknąć tego typu błędów za-
lecane jest powierzenie gospodar-
ki smarowniczej wyspecjalizowanym 
ekspertom w tej dziedzinie, w postaci 
serwisów olejowych działających na 
zasadzie doraźnej lub TFM, takich 
jak Serwis Olejowy LOTOS Oil. Dzię-
ki temu otrzymujemy gwarancje re-
dukcji kosztów i receptę na ciągłość 
produkcji.

Rób proefektywne zakupy - 
analiza oleju pozwala na jednoznacz-
ne stwierdzenie stanu środka smar-
nego, a prawidłowe jego dobranie 
do maszyny przedłużyć jego żywot-
ność, dzięki czemu nigdy nie trzeba 
go zmieniać przedwcześnie. Może to 

w niektórych przypadkach dwukrotne 
zmniejszyć koszty zakupu środków 
smarowych i wymiany filtra. Wyelimi-
nowanie nawet jednej wymiany oleju 
rocznie pozwala zaoszczędzić zna-
czące pieniądze.

Ogranicz nieplanowane wy-
datki na nową maszynę - analiza 
oleju zapewnia optymalne smarowa-
nie maszyn, a także monitorowanie 
problemów, takich jak zużycie i zanie-
czyszczenie. Analiza zużycia cząste-
czek - kamień węgielny analizy oleju 
- jest niezwykle skuteczna w zakresie 
sygnalizowania i przewidywania pro-
blemów, zanim zaczną negatywnie 
wpływać na trwałość sprzętu. 

Zwiększ wartość maszyny 
przy odsprzedaży - nic nie mówi 
lepiej o nienagannym stanie odsprze-
dawanego sprzętu niż seria rapor-
tów demonstrujących regularną ana-
lizę oleju.

Zapobiegaj taniej zamiast na-
prawiać drożej - awaria maszyny 
to koszty części, dostaw, roboczo-
godzin przy naprawie, czasu postoju 
i kar umownych za niedotrzymanie 
terminu. Koszty regularnych badań 
stanu maszyny przy pomocy analiz 
oleju to inwestycja wyrażona w przy-
szłych, znacząco wyższych oszczęd-
nościach.

Zniweluj koszty pracy i szko-
leń - Serwis Olejowy LOTOS Oil to 
wykfalifikowana kadra pracowników 
z możliwością stałego oddelegowania 
do wykonania zadań w ramach usłu-
gi. Istnieje również możliwość outso-
uscingu pracowników zleceniodawcy, 
a co za tym idzie - przejęcie kosztów 
zatrudnienia. 

Ogranicz wydatki na sprzęt 
analityczny - Serwis LOTOS Oil 
do wykonania analiz zapewnia swój 
sprzęt i laboratoria badawcze w Gdań-
sku i Czechowicach Dziedzicach. 
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Otrzymuj korzystniejsze wa-
runki ubezpieczeń - ubezpieczenie 
maszyn od lat należy już do podsta-
wowego kanonu ubezpieczeń dużych 
ryzyk. Miej wpływ na lepsze wyniki 
oceny ryzyka i korzystniejszą ofertę 
ubezpieczyciela.

 � Recepta na ciągłość 
produkcji

Zredukuj przestoje sprzętu - 
analiza oleju umożliwia wykrywanie 
i rozwiązywanie problemów, zanim 
spowodują one awarie urządzenia.

 
Monitoruj lepkość i kwaso-

wość - analiza lepkości oleju pozwala 
stwierdzić, że środek smarowy wła-
ściwie smaruje części. Numer bazo-
wy (BN) i numer kwasowy (AN) w ra-
porcie analizy oleju wskażą, czy olej 
nadal chroni maszynę.

Dostosuj prace konserwacyj-
ne do potrzeb biznesowych - wy-
eliminuj większość nieplanowanych 
czynności konserwacyjnych. Dzięki 
systematyczności monitoringu stanu 
oleju ustalisz odpowiedni czas kon-
serwacji, nie koligujący z planem pro-
dukcji.

Miej gwarancje stałości do-
staw najwyższej jakości środków 
smarowych - LOTOS Oil to najwyż-
szej jakości środki smarowe, posia-
dające aprobaty czołowych produ-
centów maszyn. Dzięki temu masz 
gwarancje, że o Twoje maszyny dba 
specjalistyczny i prawidłowo dobrany 
olej, a w przypadku konieczności jego 
wymiany nie martwisz się o dostawę.  

Oferta kompleksowego serwisu 
olejowo-smarowniczego LOTOS Oil dla 
zakładów przemysłowych i żeglugi jest 
pełnym pakietem rozwiązań technicz-
no-organizacyjnych, zapewniających 
najbardziej optymalne warunki sma-
rowania maszyn i urządzeń. Proponu-
jemy szereg niezależnych produktów, 
na które składają się usługi serwisowe 
oraz usługi diagnostyczne wykonywa-
ne m.in. na podstawie badań labora-
toryjnych, badań optycznych i innych 
serwisowych-własnych oraz badań 
miernikami automatycznymi. 

Oferta obejmuje:
 � bezpłatny audyt gospodarki sma-

rowniczej w przedsiębiorstwie,
 � pomiary online za pomocą bezpo-

średniego próbkowania z maszyn 
u Klienta,

 � pielęgnacje układów olejowych (fil-
try, pompy),

 � profesjonalny serwis środków sma-
rowych: napełnianie i oczyszczanie 
układów, filtracje olejów i cieczy ro-
boczych,

 � pomiary własności oleju: klasa czy-
stości (ISO, NAS, SAE, GOST), 
stopień nasycenia wodą, tempe-
ratura oleju, lepkość oleju w danej 
temperaturze 40oC, liczba kwaso-
wa, zasadowa, ilość osadów, za-
wartość ścieru Fe i inne,

 � mikroskopowe pomiary klasy czy-
stości oleju (ISO, NAS, GOST),

 � raport składu granulometryczne-
go cząstek zanieczyszczeń wraz 
ze zdjęciami i opisami rodzajów 
cząstek,

 � szczegółowe analizy laborato-
ryjne olejów, zawierające po-
miary podstawowych własności 
fizykochemicznych, powierzchnio-
woczynnych, zawartości pierwiast-
ków od zużycia dodatków wraz 
z komentarzem i oceną stanu oleju,

 � komentarze do badań,
 � doradztwo techniczne w zakresie 

olejów smarowych, problemów 
eksploatacyjnych i serwisu,

 � szkolenia pracowników w tematy-
ce olejowej.

LOTOS Oil to zadowoleni klien-
ci w 84 krajach świata i tysiące ton 
olejów rocznie, które trafiają nawet 
do najbardziej wymagających odbior-
ców. Oleje i smary LOTOS Oil są sy-
nonimem sprawdzonych, wysokiej 
jakości i nowoczesnych rozwiązań 
przewyższających najbardziej rygory-
styczne normy technologiczne. Dzię-
ki uzupełnieniu oferty sprzedażowej 
usługą Serwisu Olejowego dostaje-
my gwarancje prawidłowego doboru 
produktów do zaleceń producentów, 
gwarancje najwyższej jakości produk-
tów i minimalizacje kosztów zakupu 
środków smarowych.

o
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Klastry energii zostały wprowadzone do ustawy o  odnawialnych źródłach 
energii w drodze jej nowelizacji w 2016 r. Od tego czasu ta forma modelu 

biznesowego cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród biznesu,  
jak i jednostek samorządu terytorialnego. Nim jednak poruszone zostaną kwestie 
związane z klastrami energii oraz wszelkimi aspektami ich funkcjonowania, warto 
omówić dużo szerszą koncepcję klasteringu, która znajduje zastosowanie niemal 
w każdej możliwej branży na całym świecie.

Arnold Rabiega, Prezes Zarządu, Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej

Klaster energii
jako model biznesowy stymulujący rozwój energetyki rozproszonej

Osobą, która uchodzi za autora po-
jęcia „klaster” jest amerykański ekono-
mista Michael Porter, który zdefiniował 
klaster jako geograficzne skupisko po-
wiązanych ze sobą firm, wyspecjalizo-
wanych dostawców, usługodawców, 
firm z pokrewnych sektorów oraz po-

wiązanych instytucji (uniwersytetów, 
komitetów normalizacyjnych i stowa-
rzyszeń branżowych), które konkuru-
ją, ale również współpracują ze sobą 
[M.E. Porter, On Competition, Boston: 
Harvard Business School Publishing, 
2009, s. 213-214.]. Ustawowa definicja 

klastra energii oraz praktyczne przykła-
dy z rynku wydają się wpisywać w po-
pularną definicję M. Portera.

Łączenie się lokalnych podmiotów 
w organizacje klastrowe pozwala osią-
gnąć efekt synergii, poprzez korzystanie 
ze wspólnej infrastruktury, zaplecza per-

Rys. 1. Przykładowy godzinowy bilans energii w klastrze przed wdrożeniem strategii rozwoju - miesiąc maj 
Źródło: opracowanie własne
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sonalnego, czy nawet marki. Jednym 
z lepszych przykładów takiego efektu 
synergii wynikającego z klasteryzacji 
jest Dolina Krzemowa, która stanowi 
skupisko firm technologicznych zloka-
lizowanych w północnej części doliny 
Santa Clara w stanie Kalifornia.

Dzięki zlokalizowaniu na niewiel-
kim obszarze ponad 7000 podmio-
tów o podobnym profilu działalności, 
udało się wspólnie wygenerować lo-
kalny potencjał w postaci zaplecza 
kadrowego. Szacuje się, że w Dolinie 
Krzemowej pracuje aktualnie 250 000 
wysoko wykwalifikowanego personelu 
i zaplecza naukowego. Na obszarze 
Doliny Krzemowej funkcjonują aktual-
nie 43 jednostki naukowe. Podmioty 
działające na obszarze klastra Do-
lina Krzemowa mogą korzystać ze 
wspólnych centrów badawczo-roz-
wojowych oraz innej kluczowej infra-
struktury. Dzięki temu firmy skupio-
ne w Dolinie Krzemowej mogą liczyć 
na znacznie wyższy poziomem inno-
wacyjności oraz dostęp do kapitału, 
który pozwolił wielu z nich osiągnąć 
globalną rozpoznawalność, do czego 
z pewnością przyczynia się już sama 
marka Dolina Krzemowa.

Z podobnym przykładem, choć na 
nieco mniejszą skalę, możemy spotkać 
się na rodzimym podwórku, gdzie funk-
cjonuje choćby klaster Dolina Lotnicza, 
który jako jedyny klaster w Polsce po-
siada status World Class Cluster. Orga-
nizacja skupia blisko 160 podmiotów, 
które łącznie odpowiadają za 90% pol-
skiej produkcji lotniczej, święcąc sukce-
sy także na rynku międzynarodowym. 
Firmy zrzeszone w klastrze Dolina Lot-
nicza niejednokrotnie prowadzą wspól-
ne prace B+R korzystając ze wspólnej 
infrastruktury oraz wiedzy i kompetencji. 
Klaster powstał w 2003 r., a jego koor-
dynatorem jest Stowarzyszenie Grupy 
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 
Dolina Lotnicza. Dzięki integracji działań 
firm zrzeszonych w klastrze, ich orga-
nizacja mogła skorzystać ze znaczą-
cej pomocy finansowej od firmy Pratt 
& Whitney - światowego lidera w pro-
jektowaniu oraz produkcji silników lot-
niczych i rakietowych.

Czy dzięki instytucji klastrów ener-
gii, będziemy mogli liczyć na podobne 
efekty także w dziedzinie energetyki?

Z całą pewnością energetyka, 
zwłaszcza rozproszona, cechuje się 
znacznym potencjałem do innowacji 

i rozwoju. Z drugiej jednak strony, jest 
to obszar ściśle podlegający regulacjom 
prawnym, które determinują kształt ryn-
ku we wszystkich ogniwach łańcucha 
dostaw energii i paliw, tj. wytwórstwie, 
dystrybucji oraz obrocie. W kontekście 
powyższego, wyzwaniem dla rozwoju 
klastrów energii jest stworzenie przej-
rzystego i przyjaznego otoczenia legi-
slacyjnego, które zarazem nie zaburzy 
przyjętych warunków funkcjonowania 
w sektorze energii, takich jak obowiąz-
ki koncesyjne, zasady TPA oraz formy 
współpracy z operatorem sieci przesy-
łowej i dystrybucyjnej.

W chwili obecnej kwestie prawne 
związane z funkcjonowaniem klastrów 
energii regulują przepisy ustawy o od-
nawialnych źródłach energii z dn. 15 
lutego 2015 r., a konkretnie art. 2 ust. 
15a oraz 38a tej ustawy.

Definicja legalna klastra zawarta 
w art. 2 ust.15a określa klaster jako 
porozumienie cywilnoprawne zawar-
te pomiędzy osobami prawnymi lub 
fizycznymi, którego celem jest równo-
ważenie zapotrzebowania na energię 
na obszarze działania klastra, który nie 
może być większy niż jeden powiat lub 
5 sąsiadujących ze sobą gmin. Obszar 

Rys. 2. Przykładowy godzinowy bilans energii w klastrze po wdrożeniu strategii rozwoju - miesiąc maj 
Źródło: opracowanie własne
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działania klastra ustalany jest w oparciu 
o miejsca przyłączenia wytwórców i od-
biorców będących członkami klastra.

Ustawa o odnawialnych źródłach 
energii wymusza zatem pewne sforma-
lizowanie struktur klastrowych, których 
emanacją jest umowa klastra oraz obliga-
toryjne ustanowienie koordynatora klastra, 
którym może być powołana w tym celu 
spółdzielnia, stowarzyszenie fundacja lub 
wskazany w umowie dowolny członek 
klastra. Głównym zadaniem koordyna-
tora jest reprezentowanie klastra na ze-
wnątrz. W tym miejscu warto nadmienić, 
że klaster jako organizacja nie posiada 
zdolności ani osobowości prawnej, bę-
dąc jedynie pewnego rodzaju kontraktem 
pomiędzy podmiotami, które zobowiązują 

szarze klastra. W celu określenia, w ja-
kim stopniu dany obszar jest w stanie 
uzyskać samodzielność energetyczną 
należy opracować dokładny, dobowo-
-godzinowy bilans energetyczny klastra, 
uwzględniając profil zapotrzebowania 
na energię wszystkich odbiorców na 
terenie klastra.

Opracowując tego rodzaju bilanse, 
można zasymulować osiągalną samo-
wystarczalność klastra poprzez doda-
nie do bilansu różnego rodzaju instalacji 
wytwórczych, które mogłyby zwiększyć 
stopień samobilansowania energetycz-
nego w klastrze. Jeżeli poziom ten wy-
nosi więcej niż 50%, można założyć, 
że na danym obszarze klaster mógłby 
przynieść oczekiwane korzyści.

Najważniejszym warunkiem umożliwia-
jącym dynamiczne i efektywne funk-
cjonowanie tego typu inicjatyw jest 
jednak przygotowanie prawnych roz-
wiązań systemowych, które pozwo-
lą na opracowywanie przewidywal-
nych modeli biznesowych w oparciu 
o formułę klastra. Ministerstwo Ener-
gii w 2017 r. zapowiedziało przygoto-
wanie specjalnej ustawy o energetyce 
rozproszonej, która miałaby komplek-
sowo uregulować kwestie związane 
z funkcjonowaniem klastrów energii. 
Zgodnie z dokumentem pt. „Koncep-
cja funkcjonowania klastrów energii 
w Polsce”, przygotowanym na zlecenie 
Ministerstwa Energii, docelowo klastry 
mogłyby korzystać z odrębnej taryfy 
na dostawy energii, która uwzględ-
niać będzie niższe koszty związane 
z zastosowaniem lokalnego łańcucha 
dostaw energii w ramach klastra. Final-
nie energia dostarczana odbiorcom na 
obszarze działania klastra ma być tań-
sza, choćby dlatego, że zniwelowane 
zostaną opłaty sieciowe, które w aktu-
alnym stanie rzeczy stanowią niekiedy 
nawet ponad 50% wartości rachunku 
za energię elektryczną.

W tym miejscu podkreślić należy, 
że przedmiot działalności klastra ener-
gii nie musi ograniczać się tylko i wy-
łącznie do energii elektrycznej, prze-
ciwnie. Doskonałym dopełnieniem 
strategii klastra są również projekty 
związane z ciepłem, elektromobilno-
ścią, efektywnością energetyczną, czy 
zarządzaniem energią.

Reasumując, klastry mają szansę 
odegrać bardzo istotną rolę w stymulo-
waniu rozwoju energetyki rozproszonej 
oraz innowacyjności w tym sektorze, 
jeśli tylko będą mogły liczyć na sprzy-
jające otoczenie prawne. Jednakże 
korzyści z klasteringu można czerpać 
już obecnie, nie tylko dzięki dedyko-
wanej pomocy inwestycyjnej, ale także 
dzięki efektowi synergii generowanemu 
przez współpracę, czego dowiodły już 
przykłady klastrów w innych sektorach 
gospodarki.

o

” Podstawowym celem funkcjonowania klastrów 
energii ma być równoważenie zapotrzebowania na 
energię na terenie klastra, co w praktyce oznacza, że 
obszar ten miałby stać się w możliwie największym 
stopniu niezależny energetycznie, pokrywając swoje 
zapotrzebowanie na energię ze źródeł wytwórczych 
znajdujących się na obszarze klastra

się w ten sposób do przyjęcia określonej, 
wspólnej strategii. Rola koordynatora jako 
reprezentanta organizacji klastrowej ma 
zatem charakter pełnomocnictwa, ogra-
niczonego do podejmowania określonych 
czynności sprecyzowanych w umowie 
klastra. Członkowie klastra pozostają za-
tem w pełni niezależnymi podmiotami, 
które nabywają wszelkie prawa i obo-
wiązki we własnym imieniu, choć celem 
ich nabycia może być właśnie realizacja 
strategii rozwoju danego klastra.

Podstawowym celem funkcjonowa-
nia klastrów energii ma być równowa-
żenie zapotrzebowania na energię na 
terenie klastra, co w praktyce oznacza, 
że obszar ten miałby stać się w moż-
liwie największym stopniu niezależny 
energetycznie, pokrywając swoje za-
potrzebowanie na energię ze źródeł 
wytwórczych znajdujących się na ob-

W oparciu o przygotowany bilans, 
należy przygotować strategię rozwo-
ju klastra energii, która uwzględniać 
będzie również projekty inwestycyjne 
mające przyczynić się do osiągnięcia 
przez klaster założonych współczyn-
ników samowystarczalności. Najlepsze 
klastry mogą liczyć na uzyskanie cer-
tyfikatu Ministerstwa Energii, a także 
środki pomocy inwestycyjnej na pro-
jekty klastrowe, które dystrybuowane 
są na poziomie krajowym w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko lub na poziomie lokal-
nym za pośrednictwem Regionalnych 
Programów Operacyjnych.

Aktualnie w Polsce funkcjonuje 
66 certyfikowanych klastrów energii, 
a zgodnie z zapisami projektu Polityki 
Energetycznej Polski do 2040 r., ma 
działać blisko 300 takich organizacji. 
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W  krajowej energetyce rośnie znaczenie prosumentów, klastrów energii 
i rozproszonej generacji. Tytułowe instalacje to systemy oparte na prywatnych, 

bądź komunalnych źródłach (np. przydomowe panele fotowoltaiczne, biogazownie, 
bądź gminne elektrociepłownie), przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, 
w miejscu gdzie pierwotnie nie zakładano żadnych źródeł wytwórczych. Pozwalają 
one, w przypadku rozproszonej generacji i  lokalnej konsumpcji, uniknąć kosztów 
i strat związanych z przesyłem energii elektrycznej i cieplnej na dłuższych odcinkach, 
przy wykorzystaniu dostępnych źródeł energii. Jednocześnie omawiane instalacje 
umożliwiają lokalne zagospodarowanie odpadów i  innych substratów na cele 
energetyczne w  tzw. układach mikrokogeneracyjnych, czyli efektywną i  przyjazną 
środowisku produkcję energii elektrycznej i cieplnej. 

Marek Laskowski, ENERGA SA 
Marcin Lackowski, Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Instalacje OZE
dla klastrów energii

Rozwój energetyki rozproszonej 
i zapewnienie lokalnego bezpieczeń-
stwa energetycznego dla klastrów 
energii mogą realizować technologie 
wykorzystujące kontrolowane procesy 
fermentacji. Najbardziej znanym i roz-
powszechnionym przykładem takie-
go procesu jest fermentacja metano-
wa w biogazowni rolniczej. W ramach 
jednego z projektów realizowanego 
w ramach konsorcjum Instytut Ma-
szyn Przepływowych Polskiej Akade-
mii Nauk/ENERGA SA przy współpracy 
z Wydziałem Chemicznym Politechniki 
Gdańskiej powstała kontenerowa mi-
krobiogazownia. Mikrobiogazownia ta 
odpowiada na zapotrzebowanie ok. 
100 000 SGR (średnich gospodarstw 
rolnych 20-50 ha) w Polsce. Paliwem 
dla niej mogą być lokalnie dostępne 
odpady biodegradowalne. Dzienne za-
potrzebowanie na substraty wynosi ok. 
300 kg kiszonki (lub jej energetyczny 

ekwiwalent) oraz woda lub biomasa 
płynna (gnojowica). Układ podawa-
nia biomasy stanowi jednocześnie roz-
drabniacz i mieszalnik umożliwiający 
ujednolicenie wsadu. Pojemność ro-
bocza podajnika wynosi ok. 3,5 m3, co 

jednocześnie pompę mieszającą pod-
czas rozdrabniania i przygotowywa-
nia wsadu. Z objętości czynnej 60 m3 
można otrzymać do ok. 76 Nm3 bioga-
zu dziennie o zawartości powyżej 55-
65% metanu. Biogaz magazynowany 

” Intensywny rozwój mikroźródeł rozproszonych 
powoduje, że generowana energia elektryczne 
konsumowana jest lokalnie lub za pośrednictwem 
lokalnej sieci dystrybucyjnej przesyłana jest do innych 
odbiorców podłączonych do sieci operatora sytemu 
dystrybucyjnego

gwarantuje możliwość przygotowania 
wsadu dziennego w jednym cyklu pra-
cy. Zawartość suchej masy w miesza-
ninie wejściowej wynosi około 6-9%. 
Biomasa po rozdrobnieniu i wymiesza-
niu podawana jest do komory hydro-
lizy za pomocą pompy, która stanowi 

jest w zbiorniku, wykonanym z poliestru 
obustronnie powleczonego polichlor-
kiem winylu i pozwalającym na utrzy-
manie zapasu biogazu wystarczające-
go na dobę ciągłej pracy silnika. Biogaz 
po oczyszczeniu przekazywany jest do 
układu kogeneracji. Zespół urządzeń: 
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silnik spalinowy oraz sprzężony z nim 
generator prądu przemiennego, gene-
ruje maksymalną moc 10 kW. Pracy sil-
nika spalinowego towarzyszy znaczna 
emisja ciepła, które jest przekazywane 
do wymiennika ciepła. Układ kogenera-
cyjny pełni funkcję wytwarzania energii 
elektrycznej oraz ciepła. System au-
tomatyki umożliwia zdalne sterowanie 
procesem fermentacji, kogeneracji oraz 
kondycjonowania energii elektrycznej.

Innym przykładem instalacji wy-
korzystującej proces fermentacji jest 
biorafineria lignocelulozowa, rozwijana 
w ramach Zadania IV Programu Strate-
gicznego „Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii”. Instalacja do wy-
twarzania bioetanolu II generacji z ma-
sy lignocelulozowej (bez udziału sub-
stratów konsumpcyjnych) zbudowana 
jest z czterech modułów. Obejmują one 
następujące etapy technologiczne: ob-
róbkę wstępną surowca i hydrolizę en-
zymatyczną (3 reaktory po ok. 300 l), 
fermentację (2 reaktory 2 po ok. 100 l) 
oraz destylację powstałego produktu 
z potencjałem wydajności około 12 l/h. 
Surowcem wykorzystywanym w bio-
rafinerii jest biomasa lignocelulozowa, 
w tym zrębki drzew szybkorosnących, 

takich jak wierzba, pochodząca m.in. 
z upraw dedykowanych na gruntach 
marginalnych. Wytworzona instalacja 
pozwala na zagospodarowanie pozo-

biomasy. Zoptymalizowano procesy 
hydrolizy enzymatycznej i fermentacji, 
dokonano doboru optymalnych para-
metrów procesu, odpowiednich prepa-
ratów enzymatycznych, jak i szczepów 
drożdży dopasowanych do wykorzy-
stywanego surowca. Technologia 
jest przyjazna środowisku i pozwala 
na energetyczne zagospodarowanie 
frakcji odpadowych (biogaz/piroliza/
zgazowanie), powstających podczas 
procesu produkcji etanolu.

Biogaz powstały w dużych bio-
gazowniach może być wykorzystany 
w systemie kogeneracji, bądź wzbo-
gacony do biometanu w układzie 
wzbogacania biogazu. Wyproduko-
wany w procesie biogaz może być 
zatłaczany bezpośrednio do sieci ga-
zowej lub magazynowany. Wyprodu-
kowany w procesie fermentacji me-
tanowej biogaz zawiera średnio od 
50 do 65% metanu (wartość opałowa 
biogazu wynosi od 19 do 23 MJ/m3). 
Resztę stanowi głównie dwutlenek 
węgla oraz znacznie mniejsza zawar-
tość pary wodnej, siarkowodoru, wo-
doru, czasami nieco tlenu. W związku 
z powyższym przed zatłoczeniem do 
sieci należy go odpowiednio oczy-

” (…) opracowywana 
jest oryginalna 
konstrukcja 
zmiennofazowego 
magazynu chłodu 
współpracującego 
z systemem 
adsorpcyjnego 
generatora chłodu 
z ciepła sieciowego

stałości poprocesowych oraz dalsze 
ich przetwarzanie do produktów ener-
getycznych. W proponowanym roz-
wiązaniu dla przeprowadzenia obrób-
ki wstępnej wykorzystuje się stężony 
kwas ortofosforowy, co pozwala na 
łatwiejsze zagospodarowanie powsta-
jących w procesie pozostałości, które 
można wykorzystać np. jako nawóz 
wzbogacony w związki fosforu. Inno-
wacyjnym podejściem jest także za-
stosowanie środków powierzchniowo 
czynnych w procesie obróbki wstępnej 
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ścić i sprężyć. Separacja gazów mo-
że odbywać się w oparciu o absorp-
cję fizyczną i chemiczną, adsorpcję 
zmiennociśnieniową, czy separację 
membranową. W instalacji wykona-
nej w ramach Zadania IV zastosowa-
no technologię opartą na absorpcji 
chemicznej z zastosowaniem wyso-
ce efektywnego systemu kontakto-
wania fazy ciekłej (absorbentu) z fa-
zą gazową (biogaz surowy) zwanego 
reaktorem z wirującymi płynami (ang. 
Spinning Fluids Reactor - SFR). Po 
procesie oczyszczania poziom CO2 
oraz H2S jest bardzo niski i wynosi do 
kilku % CO2 i kilkudziesięciu ppm (czę-
ści na milion) siarkowodoru. Instalacja 
reaktora SFR jest modułowa, dzięki 
czemu możliwe jest szybkie dołącza-
nie kolejnych modułów w wypadku 
zwiększonego natężenia przepływu 

gazu, bądź zmiany jego składu, jak 
również szybka wymiana elementów 
w przypadku awarii. Reaktory SFR 
charakteryzują się szerokim zakresem 
parametrów pracy ułatwiając sterowa-
nie procesem. Kompletna instalacji 
oczyszczania biogazu o wydajności 
200 m3/h, mieści się w standardowym 
kontenerze 40 stopowym.

Innym przykładem mikroźródła 
o dużej sprawności do zastosowań 
prosumenckich są układy mikrokoge-
neracyjne (moc od 1 do 5 kW) oparte 
na ogniwach paliwowych. Charaktery-
zują się one  m.in. cichą pracą i niską 
emisją gazów cieplarnianych. W ukła-
dach mikrokogeneracyjnych stosuje 
się zazwyczaj technologię stałotlenko-
wych ogniw paliwowych SOFC (ang. 
Solid Oxide Fuel Cell) o mocy w prze-
dziale od 0,7 do 5 kW. Pierwsza ta-

ka mikroelektrociepłownia w Polsce 
została skonstruowana w Zespole 
Ogniw Paliwowych Zakładu Proce-
sów Cieplnych Instytutu Energetyki, 
w ramach projektu realizowanego ze 
spółką ENERGA SA oraz Instytutem 
Maszyn Przepływowych Polskiej Aka-
demii Nauk. Sercem instalacji jest stos 
stałotlenkowych ogniw paliwowych, 
które konwertują energię chemiczną 
paliwa bezpośrednio na prąd stały. 
Cecha ta pozwala wytwarzać energię 
elektryczną w skali pojedynczych ki-
lowatów ze sprawnością porównywal-
ną lub wyższą niż w przypadku dużej 
wysokosprawnej elektrowni węglo-
wej. Ogniwa mogą być zasilane pa-
liwem gazowym w postaci np. gazu 
ziemnego, biogazu, czy tlenku węgla, 
bądź paliwem ciekłym (np. amonia-
kiem). Moc elektryczna (2 kW) oraz 

R E K L A M A
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cieplna (do 2 kW) prototypowej in-
stalacji odpowiada zapotrzebowaniu 
typowego budynku jednorodzinnego 
w Polsce. Generowane w ciągu do-
by ciepło pozwala podgrzać ponad 
200 litrów wody do temperatury 70°C. 
Oparta na modułach konstrukcja urzą-
dzenia pozwala dopasować jego wy-
miar oraz moc do potrzeb użytkow-
nika. Co więcej, tego typu instalacja 
już w układach o mocy rzędu 1-2 kW 
pozwala uzyskać wysoką sprawność 
wytwarzania energii elektrycznej (po-
wyżej 45%), ponieważ zmiana pierw-
szej wartości nie wpływa negatywnie 
na drugą. Ta unikatowa cecha odróż-
nia ogniwa typu SOFC od klasycznych 
technologii energetycznych, jak obie-
gi parowe lub gazowe. Stosowanie 
ogniw paliwowych korzystnie wpłynie 
na poprawę efektywności energetycz-
nej procesów zaopatrzenia budynków 
w energię oraz ciepło, a także pomoże 
skutecznie redukować niską emisję.

Intensywny rozwój mikroźródeł roz-
proszonych powoduje, że generowa-
na energia elektryczne konsumowana 
jest lokalnie lub za pośrednictwem lo-
kalnej sieci dystrybucyjnej przesyłana 
jest do innych odbiorców podłączo-
nych do sieci operatora sytemu dys-
trybucyjnego. Wyzwanie stanowi lo-
kalne konsumowanie ciepła z źródeł 
mikrokogeneracyjnych lub efektywne 
ich przesyłanie lub/i magazynowanie. 
Rozwój mikroźródeł powoduje rów-
nież, że istniejące systemy ciepłowni-
cze mogą działać nieefektywnie, gdy 
występuje duża rozbieżność pomiędzy 
podażą i popytem na ciepło.

Grupa ENERGA wspólnie z Insty-
tutem Maszyn Przepływowych Polskiej 
Akademii Nauk rozwija technologie ma-
gazynowania ciepła i chłodu z wykorzy-
staniem materiałów zmiennofazowych 
(PCM - ang. phase change material), 
o temperaturze przemiany fazowej w za-
kresie od 60-100°C (lub więcej) w celu 
akumulacji ciepła. Natomiast do wspo-
magania instalacji produkcji chłodu pro-
wadzone są badania nad magazynem 
z materiałem o temperaturze przemiany 

poniżej 16°C. System magazynowania 
chłodu jest przystosowany do współ-
pracy z adsorpcyjnym układem genera-
cji chłodu zasilanego ciepłem odpado-
wym lub wspomagany z odnawialnych 
źródeł energii, np. kolektorów słonecz-
nych. Z kolei systemy magazynowania 
energii cieplnej mogą współpracować 
ze źródłami energii cieplnej o stosunko-
wo małej mocy. Obecnie obserwowany 
jest intensywny rozwój układów klima-
tyzacyjnych oraz w wyniku termomo-
dernizacji jest wiele przewymiarowa-
nych kotłowni pracujących w sposób 
nieefektywny. Zwiększenie efektywności 
energetycznej w niewielkiej ciepłowni, 
czy też możliwość sprzedaży chłodu 
w okresie letnim są jednymi z podsta-
wowych zalet, takich źródeł. Zastoso-
wanie odpowiedniego magazynu ciepła, 
optymalizuje pracę systemu, w tym źró-
dła. Często występuje sytuacja, że po 
termomodernizacji budynków wydaj-
ność urządzeń grzewczych jest niedo-
pasowana do zapotrzebowania. W ta-
kim przypadku kotły pracują w krótkich 
cyklach z niską sprawnością. Zastoso-
wanie magazynu ciepła pozwala zop-
tymalizować proces produkcji ciepła, 
a tym samym zwiększyć efektywność 
energetyczną i żywotność urządzeń ko-
tłowni. Obecnie powszechnie znane są 
zasobniki z gorącą wodą, przy czym 
istotną ich wadą są ich rozmiary. Je-
dynym rozwiązaniem jest, zmiennofa-
zowy magazyn ciepła, zapewniający 
zmagazynowanie odpowiedniej ilości 
ciepła przy akceptowalnych wymiarach.

Coraz większy nacisk jest kładziony 
na optymalizację procesu wytwarzania 
energii cieplnej pod kątem minimalizo-
wania wykorzystania zasobów pier-
wotnych (węgiel, ropa, gaz ziemny). 
W przypadku produkcji chłodu poten-
cjał ograniczenia energii jest szaco-
wany na 10% do 40%. W instalacjach 
produkujących ciepło/chłód pracują-
cych w sposób cykliczny ogranicze-
nie energii napędowej można uzyskać 
między innymi poprzez zastosowanie 
buforowych magazynów ciepła. Za-
stosowanie tego typu rozwiązania po-

zwala na optymalizację pracy instala-
cji oraz w niektórych przypadkach - na 
zwiększenie okresu bezawaryjnego 
działania. Jako przykład można podać 
pracę typowego układu chłodniczego 
pracującego na potrzeby budynku biu-
rowego. Wydajność urządzeń klimaty-
zacyjnych w takim przypadku dobiera 
się tak, aby pokryć znaczne szczytowe 
obciążenia cieplne. Ze względu na cy-
kliczność pracy takiego układu w okre-
sie noc/dzień, zastosowanie instalacji 
z magazynowaniem chłodu pozwala 
na dobór mniejszych urządzeń. 

W ramach rozwijanych powyższych 
technologii opracowywana jest orygi-
nalna konstrukcja zmiennofazowego 
magazynu chłodu współpracującego 
z systemem adsorpcyjnego generatora 
chłodu z ciepła sieciowego. Ciepło wy-
korzystane do generacji chłodu będzie 
dostarczane z istniejącego systemu 
ciepłowniczego. Jednym z problemów 
takiego układu jest brak możliwości po-
prawnego zasilenia agregatu adsorp-
cyjnego u odbiorcy końcowego. Zbyt 
mały strumień masy w rurociągu zasi-
lającym sprawia, że agregat adsorpcyj-
ny pracuje ze zmniejszoną wydajnością 
chłodniczą. Zastosowanie zmiennofa-
zowego magazynu ciepła umożliwia 
pracę agregatu adsorpcyjnego przez 
całą dobę. Zakumulowana w nocy 
energia pozwala na pokrycie zapotrze-
bowania na chłód w okresie szczyto-
wym. Wpływa to także na zmniejszenie 
uzależnienia od ograniczeń technicz-
nych związanych z istniejącą infrastruk-
turą przesyłową. Dodatkowo takie roz-
wiązanie przynosi pozytywny efekt dla 
całej sieci ciepłowniczej. Zwiększenie 
produkcji ciepła w okresach nocnych 
w czasie sezonu letniego, pozytyw-
nie wpłynie na zniwelowanie minimów 
technicznych urządzeń wytwórczych. 
W związku z powyższym magazyny 
z materiałami PCM znajdą szerokie 
zastosowanie w instalacjach produ-
kujących chłód/ciepło jednocześnie 
stanowiąc ważny element systemów 
magazynowania energii.

o
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Wobec wyzwań „circular economy” 
- gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) 
pojawia się jednak pytanie o zasadność 
budowy kolejnych. Organizacje ekolo-
giczne mówią już o nadmiarze mocy 
przerobowych polskich spalarni i pró-
bują nie dopuścić do budowy kolejnych. 
W ich wizji świata, określonej jako „zero 
waste” praktycznie nie ma miejsca na 

Dr inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

Obecnie, w lutym 2019 r. w Polsce pracuje już 8 spalarni odpadów komunalnych. 
Do pierwszej, uruchomionej w  2001 r. warszawskiej spalarni odpadów  

(ok. 40  000  Mg/r.) pod koniec 2015 r. dołączyły duże instalacje w  Koninie 
(94 000 Mg/r.) i Białymstoku (120 000 Mg/r.). W 2016 r. uruchomiono kolejno trzy duże 
spalarnie: w Bydgoszczy (180 000 Mg/r.), Krakowie (220 000 Mg/r.) oraz w Poznaniu 
(210 000 Mg/r.). Z końcem 2017 r. dołączyła instalacja w Szczecinie (150 000 Mg/r.), 
zaś pod koniec 2018 r. ruszyła najnowsza instalacja w Rzeszowie (100 000 Mg/r.). 
Lada chwila powinna ruszyć budowa kolejnej - w Gdańsku (160 000 Mg/r.). Mamy 
nadzieję, że uda się jeszcze wybudować instalacje w  Olsztynie (110  000  Mg/r.) 
i Oświęcimiu (150 000 Mg/r.) oraz nową instalację w Warszawie (265 000 Mg/r.). 

Małe instalacje
termicznego przekształcania odpadów

spalarnie. Wizja ta jednak nie ma wiele 
wspólnego z rzeczywistością i jak poka-
zują doświadczenia innych krajów Unii 
Europejskiej - można osiągnąć cele „cir-
cular economy” (65% udział recyklingu 
i metod biologicznych przy składowaniu 
poniżej 10%) spalając odpady.

Najlepszym przykładem są tu 
Niemcy, gdzie już dziś cele „circular 

economy” zostały osiągnięte. Udział 
recyklingu i metod biologicznych wy-
nosi ok. 66% przy składowaniu poniżej 
1%. Jednocześnie w Niemczech funk-
cjonuje aktualnie 121 spalarni odpadów 
o łącznej wydajności ok. 26 mln Mg/r. 
(35 spalarni frakcji palnej wydzielonej 
z odpadów komunalnych - tzw. RDF-u, 
w Niemczech zwanego EBS, o wydaj-
ności ok. 5 mln Mg/r. oraz 86 spalarni 
odpadów zmieszanych o wydajności 
ok. 21 mln Mg/r.). Udział spalania wy-
nosi ok. 33-34%.

W Polsce funkcjonuje aktualnie 
157 instalacji mechaniczno-biologicz-
nego przetwarzania odpadów komu-
nalnych (MBP) o łącznej wydajności 
ok. 10,8 mln Mg/r. Według oficjalnych 
danych (GUS) w naszym kraju rocz-
nie produkujemy ok. 12 mln Mg/r. od-
padów komunalnych (dane za 2017 
r.), z czego 26,7% podlega recyklingo-
wi, 7,1% obróbce biologicznej, 24,4% 
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” Technologia rusztowa znana jest od początku 
przemysłowego spalania odpadów. Początkowo 
stasowano ruszty stałe, od lat 20. ub. w. ruszty 
mechaniczne. Konstrukcje rusztów zmieniały 
się na przestrzeni lat, uzyskując coraz wyższą 
niezawodność i umożliwiając coraz lepsze 
prowadzenie procesu spalania

jest termicznie przekształcanych, zaś 
41,8% składowanych. Około 27% od-
padów komunalnych jest zbieranych 
selektywnie. W instalacjach MBP wy-
twarzany jest corocznie ok. 3-3,5 mln 
Mg frakcji palnej (nadsitowej), zwanej 
umownie RDF lub pre-RDF. Praktycznie 
wszystkie istniejące spalarnie odpadów 
komunalnych w Polsce spalają zarów-
no zmieszane odpady komunalne (kod 
20 03 01), jak i RDF (kod 19 12 12). 
Udział RDF wynosi średnio ok. 40%. 
Wyjątkiem jest instalacja w Poznaniu, 
do której miasto dostarcza jedynie 
zmieszane odpady komunalne. We-
dług szacunków, ok. 0,5-0,8 mln Mg 
RDF rocznie jest wykorzystywane do 
produkcji paliwa alternatywnego (kod 
19 12 10), dla cementowni. W efek-
cie pozostaje ok. 1,5-2 mln Mg/r. RDF, 
które to paliwo jest „tymczasowo ma-
gazynowane” i „nieoczekiwanie” ulega 
zapłonowi. W 2017 r. takich pożarów 
było ponad 130, w pierwszej połowie 
2018 r. ponad 80. Odpady te płoną, bo 
brak jest legalnej możliwości ich wyko-
rzystania. W tej sytuacji, niezależnie od 
negatywnej opinii organizacji ekologicz-
nych, konieczna jest budowa jeszcze 
co najmniej kilku lub kilkunastu instala-
cji termicznego przekształcania, by ten 
problem rozwiązać. Biorąc pod uwa-
gę sytuację na rynku powinny być to 
instalacje przystosowane do spalania 
frakcji nadsitowej pochodzącej z insta-
lacji MBP, czyli tzw. RDF-u (19 12 12).

Ponad 30 takich instalacji zosta-
ło przewidzianych do wybudowania 
w wojewódzkich planach gospodarki 
odpadami (WPGO). Na przeszkodzie 
budowy nowych spalarni stoi jednak 
zapis z Krajowego Panu Gospodarki 
Odpadami (KPGO) mówiący o obliga-
toryjnym ograniczeniu udziału spala-
nia odpadów komunalnych do 30% 
w każdym województwie. Uderza 
on przede wszystkim w wojewódz-
twa, w których istnieją cementow-
nie, gdyż w WPGO przyjęto, że po-
wstający RDF może być i faktycznie 
jest w 100% spalany w cementow-
niach. W rzeczywistości tylko część 

wytworzonego w instalacjach MBP 
RDF-u może być wykorzystana w ce-
mentowniach. Obecnie, gdy stopień 
zastąpienia paliw kopalnych paliwem 
alternatywnym jest rzędu 60-80%, ce-
mentownie przyjmują jedynie paliwo 
alternatywne o wartości opałowej po-
wyżej 20 MJ/kg. RDF z instalacji MBP 
ma najczęściej wartość opałową rzędu 
10-12 MJ/kg, sporadycznie do 16 MJ/
kg. Jest to za mało i aby wytworzyć 
paliwo alternatywne dla cementow-
ni o oczekiwanej wartości opałowej 
trzeba dołożyć tworzyw sztucznych 
lub gumy (opon samochodowych), 
aby uzyskać satysfakcjonującą ce-
mentownie wartość opałową paliwa. 

nie więcej. I pewnie tyle jest, jeżeli do 
oficjalnych 12 mln Mg doliczymy ok. 
1-1,5 mln Mg spalonych w piecach do-
mowych i ok. 2-2,5 mln Mg nielegalnie 
zdeponowanych w lasach. Ustawianie 
bariery 30%, choć z punktu widze-
nia GOZ wydaje się ona racjonalna, 
przy niepewności danych wejściowych 
(ilość, skład morfologiczny odpadów) 
powoduje znany wszystkim efekt - co 
innego mamy na papierze (w wyniku 
obliczeń), a co innego jest w rzeczy-
wistości. Potwierdzeniem tego sta-
nu rzeczy jest te ok. 1,5-2 mln Mg/r. 
RDF - „tymczasowo magazynowane”. 
Sprawą niezmiernie ważną jest więc 
rozwiązanie tego problemu.

W efekcie jedynie maksymalnie ok. 
2/3 masy paliwa alternatywnego do-
starczonego do cementowni (a jest to 
ok. 1,5 mln Mg) stanowi RDF.

Kolejną barierą jest sposób licze-
nia. W bilansowaniu odpadów komu-
nalnych w skali województwa, czy też 
w skali kraju korzystamy z opracowa-
nia dr Szpadta (Prognoza zmian w za-
kresie gospodarki odpadami) z 2010 r. 
Zawarte tam analizy i obliczenia opar-
te są o dane dotyczące ilości, morfo-
logii i właściwości palnych odpadów 
komunalnych z 2008 r. Aktualnie, czyli 
ponad 10 lat później są one całkowi-
cie nieaktualne. Trudno uznać również 
za prawdziwą, niezmieniającą się od 
lat ilość powstających w Polsce od-
padów komunalnych na poziomie ok. 
12 mln Mg/r. Przy aktualnym pozio-
mie dochodu narodowego na miesz-
kańca w Polsce (ok. 15 000 €) w rze-
czywistości odpadów komunalnych 
powinno być o ok. 3-4 mln Mg rocz-

Nie ulega więc wątpliwości, że po-
trzebne są moce przerobowe dla za-
gospodarowania (termicznego prze-
kształcenia, najlepiej spalenia) ok. 
1,5-2 mln Mg RDF-u pochodzące-
go corocznie z funkcjonujących in-
stalacji MBP. Analizując przyjęte 
WPGO łatwo można zauważyć, że 
przewidziano w nich potrzebę wy-
budowania aż 38 instalacji o wydaj-
ności ok. 2 260 000 Mg/r. Są wśród 
nich wspominane wcześniej insta-
lacje w Gdańsku (160 000 Mg/r.), 
Olsztynie (110 000 Mg/r.), Warsza-
wie (265  000  Mg/r.), Oświęcimiu 
(150 000 Mg/r.), druga linia instalacji 
w Rzeszowie (80 000 Mg/r.), a także 
kocioł wielopaliwowy Fortum w Zabrzu 
(70 000 Mg/r.) i procedowana aktualnie 
instalacja w Chodzieży (100 000 Mg/r.), 
czyli sumarycznie 7 instalacji o łącznej 
wydajności ok. 935 000 Mg/r. Pozo-
staje więc jeszcze 0,5-1,0 mln Mg RDF 
rocznie do zagospodarowania. Wśród 
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propozycji zapisanych w WPGO są to 
przeważnie instalacje o wydajności od 
10 000 do 40 000 Mg/r. (1,5-6,5 Mg/h). 
Ich budowa powinna pozwolić na pełne 
zbilansowania potrzeb kraju na spala-
nie odpadów, dokładniej RDF-u po-
wstającego w instalacjach MBP.

Do tej pory, wzorem Niemiec przyj-
mowano, że najmniejsza opłacalna in-
stalacja termicznego przekształcania 
odpadów powinna mieć wydajność 
minimum 100 000 Mg/r. Jednakże wg 
raportów ISWA oraz Instytutu Fraun-
hofera można zauważyć, że w latach 
2000-2010 oddano do użytku w Eu-
ropie co najmniej 12 instalacji o liniach 
o wydajności mniejszej niż 7 Mg/h z jed-
nej linii (52 500 Mg/r.). Są to np.: Blois 
(Francja) - 90 000 Mg/r. (2x5,5 Mg/h), 
Guichainville (Francja) - 90 000 Mg/r. 
(2x5,6 Mg/h), Maubeuge (Francja) - 
45 000 Mg/r (5,5 Mg/h), Villefranche 
sur Saone (Francja) - 90 000 Mg/r. 
(6,5+4,5  Mg/h), Forli (Włochy) - 
65 000 Mg/r. (2x4,2 Mg/h), Livorno 
(Włochy) - 42 000 Mg/r. (2x2,75 Mg/h), 
Ospedaletto (Włochy) - 66 000 Mg/r. 
(2x4,3 Mg/h), Pietrasanta (Włochy) 
60 000 Mg/r. (2x3,75 Mg/h), Raven-
na (Włochy) - 50 000 Mg/r. (6,5 Mg/h), 
Reggio Emilia (Włochy) - 65 000 Mg/r. 

(2x4,2 Mg/h), Stoke (Wielka Brytania) 
25 000 Mg/r. (3,5 Mg/h), Newport - Isle 
of Wight (Wielka Brytania) 30 000 Mg/r. 
(4 Mg/h). W większości krajów europej-
skich funkcjonują spalarnie o wydajno-
ściach poniżej 50 000 Mg/r. - są takie 
instalacje w Wielkiej Brytanii, Francji, 
Hiszpanii, Danii, Norwegii, Szwecji oraz 
we Włoszech, a nawet w Niemczech 
funkcjonują 3 instalacje o wydajności 
40 000-50 000 Mg/r. Czy istnieją więc 
jakiekolwiek przeciwwskazania by insta-
lacje tej wielkości powstały w Polsce?

W przeważającej większości są to 
instalacje rusztowe, ale są także insta-
lacje fluidalne, komorowe (technologia 
ENERGOS), czy wyposażone w piec 
oscylacyjny (technologia TIRU-Cycle-
rval). Nie ma wśród funkcjonujących 
instalacji technologii pirolizy, zgazo-
wania, czy też instalacji plazmowych. 
Wszystkie wypomniane instalacje już 
kilka lat pracują, są sprawne technicz-
nie i efektywne zarówno energetycznie, 
jak i ekonomicznie.

Technologia rusztowa znana jest 
od początku przemysłowego spala-
nia odpadów. Początkowo stosowa-
no ruszty stałe, od lat 20. ub. w. rusz-
ty mechaniczne. Konstrukcje rusztów 
zmieniały się na przestrzeni lat, uzy-

skując coraz wyższą niezawodność 
i umożliwiając coraz lepsze prowa-
dzenie procesu spalania. Ruszt me-
chaniczny stosowany w spalarniach 
odpadów w sposób diametralny różni 
się od rusztów mechanicznych stoso-
wanych w małych kotłach energetycz-
nych. Najczęściej jest to ruszt pochy-
ły, posuwisto-zwrotny zapewniający 
oprócz transportu odpadów przez stre-
fę spalania intensywne ich mieszanie 
i napowietrzanie, co umożliwia zna-
czące zmniejszenie tzw. niedopałów 
(substancji palnych zawartych w żużlu 
i popiele). W latach 60. Tanner, a na-
stępnie Reinmann oszacowali minimal-
ne warunki (wartość opałowa, zawar-
tość popiołu i wilgoci) jakim powinny 
odpowiadać odpady komunalne, aby 
mogły się autotermicznie (bez dodat-
ku paliwa pomocniczego) spalać na 
ruszcie. Jako warunek minimum usta-
lono wartość opałową na poziomie ok. 
5 MJ/kg, przyjmując dla bezpieczeń-
stwa, że minimalna wartość opałowa 
odpadów powinna wynosić 6 MJ/kg. 
Jak już wspomniano, konstrukcja rusz-
tów, a także i całej spalarni odpadów 
ulega systematycznym zmianom i udo-
skonaleniom. Obecnie już istnieją roz-
wiązania techniczne pozwalające au-
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totermicznie spalać odpady komunalne 
na ruszcie już od wartości opałowej ok. 
4,5 MJ/kg. Systematycznym zmianom 
ulega również system oczyszczania 
spalin. W połowie lat 90. wydawało się, 
że standardem jest system oczyszcza-
nia spalin składający się z elektrofiltru, 
dwustopniowego mokrego systemu 
absorpcyjnego, węzła adsorpcji na wę-
glu aktywnym i katalizatora do reduk-
cji tlenków azotu oraz rozkładu diok-
syn. Taki system oczyszczania spalin 
pozwalał na dotrzymanie najbardziej 
wówczas rygorystycznych regulacji 
zawartych w przepisach niemieckich 
(17 BImSchV) i kosztował ponad 50% 
kosztów budowy spalarni odpadów. 
Obecnie wiemy już, że podobne efek-
ty, jeżeli chodzi o stopień oczyszczenia 
spalin można uzyskać stosując suchy 
system polegający na wtrysku reagen-
ta wapniowego - CaO, Ca (OH)2, lub 
sodowego - NaHCO3, wtrysku pyliste-
go węgla aktywnego, odpyleniu na fil-
trze tkaninowym oraz zastosowaniu 
niekatalitycznej selektywnej redukcji 
tlenków azotu (SNCR), polegającej na 
wprowadzeniu wody amoniakalnej lub 
roztworu mocznika do kotła w tempe-
raturze 850-1050°C. System suchy 
stanowi dziś tylko ok. 30% kosztów 
budowy spalarni odpadów przy iden-
tycznej skuteczności oczyszczania 
spalin. Efekty postępu naukowo-tech-
nicznego widać w nowobudowanych 
spalarniach odpadów.

Technologia spalania w złożu flu-
idalnym w odniesieniu do odpadów 
komunalnych rozwinęła się w latach 
90. ub. w. Można tu rozróżnić trzy od-
miany tej technologii:

 � instalacje ze stacjonarnym (pęche-
rzykowym) złożem fluidalnym (BFB),

 � instalacje z cyrkulacyjnym złożem 
fluidalnym (CFB),

 � instalacje z rotacyjnym złożem flu-
idalnym.
Kotły fluidalne nadają się do spala-

nia paliw o zróżnicowanych właściwo-
ściach (w tym kaloryczności), dają się 
również regulować w szerokim zakresie 
wydajności. Szczególnie interesujące 

są tutaj kotły z cyrkulacyjnym złożem 
fluidalnym. Zaletą instalacji fluidalnych 
jest możliwość zastosowania suchego 
ograniczania emisji zanieczyszczeń 
kwaśnych poprzez dodanie reagenta 
bezpośrednio do komory spalania oraz 
stosunkowo niska temperatura spa-
lania (ok. 850°C), co zmniejsza ilość 
powstających tlenków azotu (w me-
chanizmie termicznym). Ze względu na 
niższą niż na ruszcie temperaturę spa-
lania zdarza się, że czasami instalacje 
fluidalne nie wymagają redukcji emisji 
tlenków azotu. Kotły fluidalne przezna-
czone do spalania, bądź współspalania 
- różnią się konstrukcyjnie od kotłów 
przeznaczonych dla energetyki brakiem 
powierzchni ogrzewalnych w komorze 
spalania, ze względu na konieczność 
dotrzymania wymaganej temperatury 
i czasu przebywania spalin. Podsta-
wową wadą instalacji fluidalnych jest 
konieczność rozdrabniania odpadów 
przed wprowadzaniem ich do proce-
su spalania, co wiąże się z kłopotami 
technicznymi oraz dodatkowym zuży-
ciem energii. Nieco wyższe sprawności 
energetyczne spalania fluidalnego nie 
rekompensują w pełni tej straty. Ge-
neralnie przyjmuje się, że wydajność 
ok. 50 000 Mg/r. stanowi dolny zakres 
opłacalności budowy kotła fluidalnego 

do spalania odpadów. System oczysz-
czania spalin jest zazwyczaj identyczny 
jak w spalarni rusztowej.

Piec oscylacyjny to oryginalny po-
mysł francuskiej firmy Cyclerval, należą-
cej dziś do Dalkii (Dalkia Wastenergy). 
W technologii tej piec obrotowy o kształ-
cie walca połączonego ze stożkiem 
ściętym nie obraca się dookoła swojej 
osi, a jedynie wykonuje obrót o kąt 105°, 
najpierw w lewo, potem powrót do po-
łożenia zerowego i kolejny obrót - tym 
razem w prawo. Firma Cyclerval zbudo-
wała kilkanaście tego typu instalacji we 
Francji oraz w Anglii (Grimsby, Exeter) 
o wydajnościach 2,0-11,3 Mg/h. Insta-
lacje posiadają wydajny (suchy) system 
oczyszczania spalin i stanowią ciekawą 
alternatywę małych spalarni.

Przedstawicielem technologii ko-
morowej jest brytyjsko-norweska firma 
ENERGOS. Instalacja spalająca skła-
da się z dwóch komór. W pierwszej 
następuje spalanie odpadów przy ob-
niżonej w stosunku do ilości stechio-
metrycznej ilości tlenu w temperaturze 
ok. 600-700°C. W drugiej natomiast 
następuje dopalanie powstałych ga-
zów w nadmiarze powietrza, w wy-
maganej przez przepisy temperaturze 
powyżej 850°C. Rozwiązanie to jest 
znane z konstrukcji spalarni odpadów 
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medycznych oraz innych niebezpiecz-
nych. Proces zachodzący w pierwszej 
komorze często klasyfikowany jest ja-
ko zgazowanie - choć nie jest to do 
końca prawidłowe, gdyż w rzeczywi-
stości w tej strefie mamy do czynienia 
z wieloma procesami - rozkładem ter-
micznym, zgazowaniem i spalaniem 
(utlenianiem). Dla prawidłowego funk-
cjonowania instalacji i autotermiczno-
ści procesu wskazane jest ogranicze-
nie dopływu powietrza do pierwszej 
komory. Firma Energos wybudowała 
dotychczas kilka tego typu instalacji 
o wydajnościach 10 000-80 000 Mg/r. 
System oczyszczania spalin jest pół-
suchy i w świetle dostępnych danych 
można uznać, że emisja jest zgodna 
z wymaganiami dyrektywy 2010/75/
WE. Podobne rozwiązania oferuje duń-
ska firma Weiss, która także proponuje 
małe instalacje do spalania odpadów 
komunalnych, przypominające nieco 
powiększoną wersję spalarni odpadów 
medycznych oferowanych kiedyś przez 
firmę HOVAL (z Lichtensteinu), czy bliź-
niaczą pod tym względem firmę EN-
TECH z Australii. Ich wydajność wynosi 
od 10 000 do 30 000 Mg/r.

Jak widać, istnieje co najmniej kil-
ka możliwości technicznych wybudo-
wania lokalnej instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunal-
nych, a tak właściwie frakcji palnej wy-
dzielonej ze strumienia odpadów ko-
munalnych w instalacjach MBP, czyli 
tzw. RDF-u. Instalacje takie powinny 
być instalacjami regionalnymi, funkcjo-
nującymi w układzie lokalnych przed-
siębiorstw energetyki cieplnej. Każ-
da z opisanych powyżej technologii 
(rusztowa, fluidalna, komorowa, czy 
oscylacyjna) może zostać zastosowa-
na. Każda jest wystarczająco dojrzała 
i posiada liczne funkcjonujące w Euro-
pie referencje. Zdecydowanie jednak 
należy unikach technologii prototypo-
wych, opartych np. o pirolizę, zgazo-
wanie, czy proces plazmowy. Wszyst-
kie próby wdrożenia takich technologii 
zakończyły się w Europie niepowodze-
niem. Nie ma obecnie funkcjonujących 

instalacji referencyjnych, stąd próba 
budowy takich instalacji obarczona bę-
dzie ogromnym ryzykiem. Od czasu do 
czasu pojawiają się oferenci nowych 
technologii, podobno funkcjonujących 
dobrze w USA lub w Kanadzie, jednak 
najczęściej technologie te istnieją jedy-
nie na papierze lub w skali co najwyżej 
pilotowej („garażowej”).

Doświadczenia budowy 7 oddanych 
do eksploatacji w ostatnich latach spa-
larni odpadów komunalnych w Polsce 
pokazują, że średni koszt budowy wy-
nosi 2000-3000 zł za każdy Mg rocz-
nej wydajności spalarni. Oznacza to, 
że spalarnia odpadów komunalnych 
o wydajności ok. 30 000 Mg/r. musi 
kosztować ok. 70-80 mln zł. Wszelkie 
tańsze oferty są po prostu niewiarygod-
ne. Łatwo również policzyć, że 30 000 
Mg/r. to ok. 12 MWt mocy cieplnej ko-
tła, czyli równowartość znanego z pol-
skiego ciepłownictwa kotła WR-10. Jak 
już podkreślono, spalanie RDF powin-
no odbywać się w układzie lokalnym, 
w miejskich przedsiębiorstwach cie-
płowniczych. Nieporozumieniem jest 
natomiast próba skierowania strumie-
nia RDF do energetyki zawodowej. Po-
jawiły się ostatnio pomysły budowy na 
terenie niektórych elektrowni układów 
opalanych RDF-em. Przykładowo Elek-
trownia Siersza planowała budowę 2 
kotłów fluidalnych, które spalać będą 

ok. 480 000 Mg RDF rocznie, a także 
Elektrownia Połaniec, która planowała 
zastąpić istniejący blok energetyczny 
o mocy 200 MWe układem opalanym 
RDF-em (ok. 1,0 mln Mg/r.). Budowa 
takich instalacji wymagałby transportu 
RDF z wielu instalacji MBP, czasami od-
ległych o kilkaset kilometrów, co czyni 
ten pomysł absolutnie nieopłacalnym.

Analizując sytuacje na rynku odpa-
dów komunalnych w Polsce nie ulega 
wątpliwości, że istnieje konieczność bu-
dowy jeszcze co najmniej kilku instala-
cji termicznego przekształcania odpa-
dów - spalarni spalających powstającą 
w instalacjach MBP frakcję kaloryczna 
(nadsitową), czyli inaczej RDF. Instala-
cje takie powinny powstać w oparciu 
i funkcjonujące przedsiębiorstwa ener-
getyki cieplej i być włączone w lokal-
ny system ciepłowniczy. Będą to nowe 
źródła ciepła zastępujące stare, wyeks-
ploatowane i niespełniające warunków 
dyrektywy o emisjach przemysłowych 
(IED), dyrektywy o średnich obiektach 
spalania (MCPD), a także konkluzji BAT 
kotły węglowe. Jest to o tyle istotne, 
gdyż jedyną pewną i skuteczną metodą 
poprawy jakości powietrza w miastach 
i tym likwidacji smogu jest radykalna li-
kwidacja niskiej emisji poprzez podłą-
czenie centrum miast do miejskich z da-
laczynnych systemów ciepłowniczych.
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Kotły z RAFAKO z powodzeniem 
współpracują z systemami termicz-
nego przekształcania odpadów ko-
munalnych, przemysłowych, nie-
bezpiecznych, ale także różnych 
rodzajów osadów, szlamów, bądź 
też biomasy. Rafakowskie kotły pra-
cuję na ITPO m.in. w takich krajach 
jak: Niemcy, Szwecja, Francja, Wielka 
Brytania, czy też Austria. Projekt „Bu-
dowa Zakładu Termicznego Uniesz-
kodliwiania Odpadów dla Szczeciń-
skiego Obszaru Metropolitalnego”, to 
pierwszy w historii RAFAKO projekt 
dotyczący zaprojektowania, dostar-
czenia, zmontowania i uruchomienia 
dwóch ciągów technologicznych in-
stalacji termicznego przekształca-
nia odpadów komunalnych. RAFA-
KO współuczestniczyło w realizacji 
tego projektu od XII. 2012 r. do XII. 
2017 r., jako dostawca technologii. 
Inwestorem tego projektu był Za-
kład Unieszkodliwiania Odpadów 
w Szczecinie Sp. z o.o. Szczeciń-
ska spalarnia, która przyjęła nazwę 

Dr inż. Jerzy Mirosław, Główny Projektant w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów, RAFAKO S.A. 

To już ponad ćwierć wieku, odkąd RAFAKO S.A. z powodzeniem funkcjonuje  
na europejskim rynku instalacji termicznego przekształcania odpadów (dalej: ITPO), 

biorąc w tym czasie udział w realizacji ponad 70. różnych projektów spalarniowych. 
RAFAKO jest na tym rynku uznanym dostawcą kotłów, bądź też elementów ciśnieniowych 
kotłów dla tego typu instalacji wyposażonych w zdecydowanej większości w system 
rusztowy oraz segment oczyszczania spalin gwarantujący dochowanie obowiązujących 
w Unii Europejskiej norm emisyjnych. 

Udział RAFAKO S.A. 
w realizacji projektu ITPOK w Szczecinie

EcoGenerator jest aktualnie ważnym 
źródłem czystej energii dla miasta 
Szczecin. W grudniu 2017 r. po po-
zytywnym wyniku Ruchu Próbnego, 
EcoGenerator został przekazany In-
westorowi do eksploatacji. Maksy-
malna moc EcoGeneratora w koge-
neracji to 32 MW energii cieplnej i 11 
MW energii elektrycznej. W skali jed-
nego roku kalendarzowego EcoGe-
nerator jest w stanie zapewnić ener-
gię elektryczną oraz ciepło dla ok. 30 
tys. gospodarstw domowych. Dzięki 
tej nowej inwestycji Szczecin stał się 
miastem zrównoważonego rozwoju. 
Znaczący strumień generowanych 
w Szczecinie odpadów komunalnych 
nie musi już obecnie być wywożony 
na lokalne składowiska odpadów ko-
munalnych. 

Projekt „Budowa ZTUO Szcze-
cin” obejmował wybudowanie dwóch 
kompletnych linii technologicznych 
termicznego przekształcania odpa-
dów komunalnych, składających się 
z następujących segmentów:

 � segment przyjęcia i tymczasowe-
go magazynowania dostarczonych 
odpadów,

 � segment TPOK z paleniskiem 
rusztowym - dostawa rusztu,

 � segment odzysku ciepła ze 
spalania odpadów - dostawa 
kotła,

 � segment oczyszczania spalin 
- dostawa instalacji oczysz-
czania spalin wg. technologii 
metody mokrej,
oraz wspólne dla całej instalacji:

 � segment przetwarzania odzyska-
nej energii i wprowadzenia energii 
elektrycznej i ciepła,

 � segment oczyszczania ścieków 
technologicznych,

 � segment waloryzacji żużli i odzysku 
metali żelaznych i nieżelaznych,  
wraz z placem składowym sezo-
nowania żużli po frakcjonowaniu,

 � segment transportu i magazy-
nowania odpadów poproceso-
wych, tzn. popiołów lotnych 
z  kotła, pyłów z  odpylania 
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spalin i stałych pozostałości 
z oczyszczania ścieków tech-
nologicznych.
Segmenty technologiczne zapi-

sane powyżej pochyłą, pogrubioną 
czcionką, dotyczą zakresu dostaw 
związanego na tym szczecińskim 
projekcie z odpowiedzialnością RA-
FAKO. 

EcoGenerator jest wyposażony 
w dwie niezależne linie technologicz-
ne do termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych o wydajno-
ści nominalnej wynoszącej 10 Mg/h 
dla każdej linii, przy średniej warto-
ści opałowej odpadów na poziomie 
10,5 MJ/kg. Do spalania mieszanki 
paliwowej, składającej się z odpadów 
komunalnych i pozostałej frakcji po 
mechanicznej obróbce odpadów ko-
munalnych przewidziane są dwie linie 
spalania, każda z systemem ruszto-
wym chłodzonym powietrzem. Ruszt 
zintegrowany jest z kotłem parowym 
z naturalnym obiegiem. System pale-
niskowy obejmuje następujące kom-
ponenty: podawanie paliwa, ruszt po-
suwisty, komora spalania, hydraulika, 
układ odpopielania, układ usuwania 
żużla oraz układ regulacji mocy pa-
leniska. Cały proces spalania odpa-
dów jest tak zaprojektowany, aby być 
w zgodzie z wymaganiami Rozpo-
rządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
21.01.2016 r. w sprawie wymagań 
dotyczących prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpa-
dów oraz sposobów postępowania 
z odpadami powstałymi w wyniku 
tego procesu (Dz. U. z 2016, poz. 
108). Ruszt jest wykonany jako chło-
dzony powietrzem ruszt posuwisto 
zwrotny i  jest zrealizowany w wa-
riancie dwuliniowego rusztu z bel-
ką środkową. Linia rusztu ma budo-
wę modularną i składa się z sześciu 
oddzielnych elementów rusztowych 
z rzędami rusztowin. Pierwsze czte-
ry elementy rusztowe tworzą główny 
ruszt spalania. Dwa ostatnie elemen-
ty rusztowe służą jako ruszt dopala-
nia. Jako powietrze do chłodzenia 

 Widok ogólny EcoGeneratora (zdjęcie dzięki uprzejmości ZUO Szczecin)

Podstawowe parametry projektu „Budowa ZTUO Szczecin”

Parametr Jednostka Wartość

Nominalna wydajność 1 linii Mg/h 10

Minimalny czas pracy 1 linii w ciągu roku h 7 500

Odpady komunalne Mg/r. 150 000 

Nominalna wartość opałowa MJ/kg 10,5

Technologia

Palenisko
Rusztowe z komorą spalania i komorą dopalania zintegro-

waną z kotłem parowym

Ruszt Schodkowy posuwisto zwrotny

Kocioł Odzyskowy z obiegiem naturalnym

Technologia oczyszczania spalin

Rodzaj oczyszczania Metoda Odczynnik

Odpylanie na elektrofiltrze Elektrostatyczna

Absorpcja HCl i HF oraz SO2 Mokra Roztwór NaOH 

Redukcja tlenków azotu SNCR Woda amoniakalna

Adsorpcja substancji organicznych, dioksyn, 
furanów oraz metali ciężkich

Adsorpcyjna na węglu 
aktywnym

Adsorbent - węgiel 
aktywny

Parametry pary przegrzanej

Ciśnienie MPa (g) min. 4

Temperatura °C min. 400

wykorzystuje się powietrze pierwotne 
do spalania. Powietrze to podawane 
jest do lei przesypu popiołu przez 
ruszt. Powietrze wtórne podawane 
jest nad ruszt celem dopalenia sub-
stancji palnych lotnych powstałych 
w pierwszej fazie procesu spalania. 
Powietrze pierwotne pobierane jest 
z przestrzeni bunkra odpadów, a po-
wietrze wtórne z hali kotłowni. Jako 
produkty spalania powstają spaliny 
kierowane do kotła oraz żużel kiero-
wany do odżużlacza. Do odżużlacza 
kierowane są również popioły z prze-
sypów rusztu. Żużel jest dalej trans-
portowany za pomocą przenośników 
żużla do segmentu waloryzacji żużla. 

Kotły z RAFAKO dedykowane 

dla ZTUO Szczecin to kotły paro-
we z naturalnym obiegiem, w któ-
rym energia ze spalin przekazywa-
na jest do obiegu wodno-parowego 
kotła. Kocioł tworzą trzy ciągi pio-
nowe tworzące parownik oraz ciąg 
poziomy składający się z parownika, 
przegrzewaczy pary i podgrzewaczy 
wody. Nad ciągami pionowymi posa-
dowiono walczak parowy. Dla regu-
lacji temperatury pary zastosowano 
dwa stopnie schładzania za pomocą 
wody zasilającej. Każdy z kotłów wy-
posażono w urządzenia do mecha-
nicznego oczyszczania powierzchni 
grzewczych ciągu konwekcyjnego 
za pomocą młotków napędzanych 
pneumatycznymi cylindrami. W cią-
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gach pionowych drugim i trzecim 
zastosowane są systemy zraszania 
ścian wodą. Ściany szczelne w ob-
rębie komory spalania oraz komory 
dopalania chronione są przed agre-
sywnym korozyjnym i erozyjnym dzia-
łaniem spalin poprzez zastosowanie 
ogniotrwałej wykładziny oraz tzw. 
claddingu. Zastosowanie tej wykła-
dziny umożliwia również dochowanie 
warunku czasu przebywania spalin 
w temperaturze powyżej 850°C. 

Segment oczyszczania spalin 
zgodnie z wymaganiami Inwestora 
zdefiniowano w ten sposób, iż w kon-
figuracji technologicznej każdej linii 
technologicznej należało uwzględ-
nić następujące zespoły procesowe 
i urządzenia:

 � zespół redukowania emisji tlenków 
azotu według metody SNCR, z wy-
korzystaniem 25% roztworu wod-
nego amoniaku jako reagenta,

 � zespół odpylania w postaci elek-
trofiltra wraz z urządzeniami do od-
bioru i transportu pyłów do silosu 
buforowego,

 � zespół  absorpcji HCl i HF oraz SO2 
wyposażony w odkraplacz i pompy 
cyrkulacyjne cieczy absorpcyjnej,

 � zespół adsorpcji substancji orga-
nicznych, dioksyn i furanów oraz 
par rtęci Hgº i innych metali cięż-
kich na węglu aktywnym,

 � zespół wentylatora ciągu, kanałów 
spalin surowych i oczyszczonych 
oraz zestaw monitoringu emisji stę-
żeń zanieczyszczeń w spalinach 
oczyszczonych zabudowany na 
dwuciągowym kominie. 

System oczyszczania spalin dla 
ZTUO Szczecin spełnia wymagania 
standardów emisyjnych narzuconych 
przez Rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 17.10.2018 r. w spra-
wie standardów emisyjnych dla nie-
których rodzajów instalacji, źródeł 
spalania paliw oraz urządzeń spa-
lania lub współspalania odpadów 
(Dz.U. z 2018, poz. 2097). 

Ze względu na fakt, iż w projek-

cie szczecińskim Inwestor zdefinio-
wał swoje wymogi odnośnie systemu 
oczyszczania spalin według meto-
dy mokrej, dla której to metody bez-
pośrednią konsekwencją jest gene-
rowanie ścieków technologicznych, 
dlatego też zwieńczeniem całej in-
stalacji EcoGeneratora jest instala-
cja oczyszczania ścieków technolo-
gicznych. Zadaniem tej oczyszczalni 
jest uzyskanie ścieków oczyszcza-
nych pochodzących z absorberów 
kwaśnego i zasadowego instalacji 
oczyszczania spalin dwóch linii tech-
nologicznych na poziomie wymogów 
określonych w Rozporządzeniu Mi-
nistra Środowiska z dnia 18.11.2014 
r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
z 2014, poz. 1800). Dobór technolo-
gii jako rozbudowanego dwustop-
niowego układu wynika z charakteru 
ścieków pochodzących z instalacji 
oczyszczania spalin, powstających 
ze spalania medium jakim są odpady 
komunalne oraz zagrożeń powstają-
cych w gazach spalinowych zwłasz-
cza dioksyn i furanów. Oczyszczanie 
ścieków jest procesem ciągłym po-
legającym na neutralizacji, wytrąca-
niu, koagulacji, flokulacji, osadzaniu 
wytrąconych osadów, filtracji na fil-
trach piaskowych, schłodzeniu, filtra-
cji i absorbcji na filtrach węglowych 

w układzie podwójnym i korekcji pH 
ścieków oczyszczonych. 

Bez wątpienia udział RAFAKO 
w budowie EcoGeneratora to ogrom-
ny wspólny sukces, na który składa 
się wieloletnia praca całego zespołu 
realizacyjnego. Jest to też nieukrywa-
na radość, że udało nam się razem do-
trzeć do celu i oddać do użytku Eco-
Generator, który przetwarza rocznie 
w pożyteczną energię ok. 150 tys. ton 
odpadów komunalnych generowanych 
w Szczecinie i okolicy. Radość nasza 
jest tym większa, że RAFAKO zaistniało 
na polu zagospodarowania odpadów 
komunalnych oferując na krajowym 
rynku technologię rusztową, która 
w palecie różnych możliwych i dostęp-
nych form termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych wciąż cechuje 
się najniższymi kosztami inwestycyjny-
mi i eksploatacyjnymi oraz najwyższą 
sprawnością energetyczną wśród in-
nych tego typu technologii. 

O autorze: absolwent Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie, dok-
tor inżynier nauk fizycznych. W RAFA-
KO od ponad 19 lat. Posiada certy-
fikat Certified Project Management 
Associate (IPMA Level D potwierdza-
jący kwalifikacje w zakresie zarzą-
dzania projektami). Projektant Wio-
dący dla projektu „Budowa ZTUO 
Szczecin”. 

o

EcoGenerator - segment oczyszczania spalin (zdjęcie dzięki uprzejmości ZUO Szczecin)
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Projekt w dalszym etapie zostanie 
skierowany do prac na etapie sejmo-
wym oraz senackim. Większa część 
projektu wejdzie w życie już z dniem 
1 stycznia 2020 r. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że ilość zmian (i ich ciężar 
gatunkowy) powodują, że dostosowa-
nie się do nowych regulacji może za-
jąć przedsiębiorcom większość cza-
su, który pozostał do ich wdrożenia. 
Warto podkreślić fakt, że zdecydo-
wana część przedsiębiorców nigdy 
w praktyce nie analizowała swojej 
działalności pod kątem zgodności 
z przepisami środowiskowymi. Z per-
spektywy nowelizacji istotne jest to, 
aby nie powielać błędów przeszłości 
w nadchodzącej przyszłości.

Projekt stanowi kontynuację za-
ostrzania przepisów środowiskowych 
i ich uszczelniania. Należy podkreślić, 

Krzysztof Wiński, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. sp. k. 

Poprzedni rok kalendarzowy, obecny oraz nadchodzący będzie decydujący dla 
uszczelnienia systemu gospodarki odpadami. Przepisy, które choć są mniej 

medialne niż dokumentacja cen transferowych, czy podatek od źródła - wprowadzają 
dość znaczące zmiany, które można ocenić pozytywnie z perspektywy środowiska, 
ale negatywnie z  uwagi na wzrastające obciążenia dla przedsiębiorców. Kolejną 
nadchodzącą nowelizacją w  tym zakresie jest projekt ustawy o  zmianie ustawy 
o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który został właśnie skierowany do dalszych 
prac w ramach Komisji Prawniczej. Powyższe oznacza, że ku końcowi zbliża się rządowy 
etap tego ważnego projektu, który wprowadza rewolucyjne zmiany jeżeli chodzi 
o  funkcjonowanie podmiotów wytwarzających odpady, czyli właściwie w  zakresie 
każdego przedsiębiorcy. 

Duże zmiany
w obowiązkach środowiskowych przedsiębiorstw

iż na początku 2019 r., jak i w roku po-
przednim - weszły w życie regulacje, 
które zwiększają znacznie kompeten-
cje inspekcji ochrony środowiska, jak 
i system kar. Warto podkreślić, iż na 
prace wspomnianej służby zostały 

(jak chociażby policją), które wspólnie 
mogą dokonywać kontroli na drogach. 
Zwiększone uprawnienia służb przy-
pominają to co zostało wprowadzo-
ne w ramach systemu monitorowania 
przewozu towarów (popularny SENT). 

” (…) inspekcja ochrony środowiska może 
w każdej chwili dokonać zatrzymania 
przewożonych odpadów, sprawdzić kto jest ich 
nadawcą i jakie ilości zadeklarował (jak również 
odpowiednią klasyfikację odpadów) oraz czy 
transport rzeczywiście zmierza do odbiorcy

przeznaczone znaczne środki finan-
sowe, co jest związane przykładowo 
z systemem zmianowym pracy inspek-
torów. Dodatkowo otworzyła się furt-
ka do współpracy z innymi służbami 

Warto podkreślić, iż wówczas z tytułu 
braku odpowiedniego przygotowania 
przedsiębiorcy zostali obciążeni dość 
znaczącymi karami finansowymi. Spo-
wodowało to uszczelnienie systemu 
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podatkowego, ale jakim kosztem. I te-
raz może być podobnie w przypadku, 
gdy przedsiębiorcy nie podejmą wcze-
śniej odpowiednich działań.

Przedmiotowy projekt w niektórych 
swoich aspektach może przypominać 
wspomniany SENT, gdzie chociażby 
w przypadku tworzenia karty przeka-
zania odpadów, jesteśmy zobowiązani 
do wskazywania daty i godziny rozpo-
częcia i dostarczenia odpadów oraz 

ich nadawcą i jakie ilości zadeklarował 
(jak również odpowiednią klasyfikację 
odpadów) oraz czy transport rzeczywi-
ście zmierza do odbiorcy. Należy wspo-
mnieć, że system SENT dodatkowo 
został wyposażony w geolokalizatory, 
które mają w założeniu pomóc moni-
torować przebieg trasy danego prze-
woźnika. Pytanie czy w przyszłości nie 
zostanie wprowadzony taki obowiązek 
również i w tym przypadku. 

” (…) przedsiębiorcy chcąc właściwie przygotować 
się do nadchodzących zmian, zmuszeni będą 
dokonać inwentaryzacji obecnego podejścia 
własnych przedsiębiorstw do tematów 
środowiskowych (…)

numer rejestracyjny pojazdu transpor-
tującego, przyczepy lub naczepy. Cie-
kawą rzeczą jest również obowiązek 
wskazywania na niej także masy od-
padów. Powyższe może oznaczać, że 
system ma na celu porównanie ilości 
odpadów wytworzonych, przekaza-
nych oraz odebranych. Tego rodza-
ju szczegóły oznaczają, że inspekcja 
ochrony środowiska może w każdej 
chwili dokonać zatrzymania przewo-
żonych odpadów, sprawdzić kto jest 

Z innej strony, nowy system przy-
pomina system podatku akcyzowego 
i prowadzenia składu podatkowego, np. 
w zakresie w jakim zobowiązuje wytwór-
cę odpadów do prowadzenia ewidencji 
odpadowej w systemie informatycznym 
przygotowanym przez Ministerstwo Śro-
dowiska, w którym należy wpisywać m. in. 
informację o masie odpadów lub suchej 
masie odpadów oraz kod i rodzaj odpa-
dów. Pytanie jakie przedsiębiorcy powinni 
sobie postawić, to czy nie powinni próbo-

wać tego procesu zautomatyzować tak, 
aby dane, które są wpisywane do ewiden-
cji nie zależały od błędu ludzkiego i stop-
nia zaangażowania pracownika, a wyłącz-
nie od narzędzia informatycznego, które 
pozwoli „wbić” przedmiotowe dane do 
właściwego formularza przygotowanego 
przez Ministerstwo Środowiska. 

Powyższe oznacza, że przedsiębior-
cy chcąc właściwie przygotować się do 
nadchodzących zmian, zmuszeni będą 
dokonać inwentaryzacji obecnego po-
dejścia własnych przedsiębiorstw do 
tematów środowiskowych, np. w za-
kresie procesu zbierania wymaganych 
informacji, możliwości ważenia odpa-
dów, odpowiedniego narzędzia, któ-
re pozwoliłoby na automatyzację pro-
cesu ewidencyjnego. Należy bowiem 
podkreślić, iż nadchodzące zmiany po-
zwolą Ministerstwu Środowiska oraz 
podległbym służbom na dużo bardziej 
efektywny monitoring tego co dzieje się 
z odpadami. Żeby jednak przejść ten 
proces bezboleśnie należy odpowiednio 
wcześniej podjąć kroki i nie powtórzyć 
błędów związanych z wprowadzaniem 
systemu SENT do krajowego porządku 
prawnego, gdzie ilość niemądrych uchy-
bień ze strony przedsiębiorców była tak 
duża, że wysokość wymierzonych kar 
sięgała milionów złotych.
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Technologia DRANCO (DRy ANaerobic COmposting) jest 
opatentowanym i jedynym w swoim rodzaju procesem fermentacji 
odpadów z pionowym układem instalacji. Firma OWS ma na swoim 
koncie ponad 30 projektów zrealizowanych w różnych częściach 
świata. Jej pionierska technologia jest najskuteczniejszym rozwiązaniem 
w zakresie przetwarzania bioodpadów i odpadów komunalnych.
DRANCO to najskuteczniejsza dostępna na rynku technologia suchej 
fermentacji o wysokiej zawartości suchej masy z uwagi na pionową 
konstrukcję i brak ruchomych elementów w komorze fermentacyjnej. 
Technologię można wykorzystywać do przetwarzania różnej jakości 
i ilości strumieni odpadów, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb 
samorządów lokalnych.

METANIZACJA: BIOGAZ 
Z ODPADÓW DOMOWYCHSiła projektanta, wykonawcy i 

eksploatującego instalację dla 
codziennej produkcji zielonej energii!
Dalkia we posiada duże doświadczenie w 
produkcji energii odnawialnych z odpadów, 
zarówno w procesie spalania, jak i 
metanizacji  (biogaz, itd…).
Jest również  firmą  z bezcennymi 
doświadczeniami w eksploatacji wszelkiego 
typu zakładów przetwarzających odpady 
przy zastosowaniu różnych technologii.

Elastyczność małego przedsiębiorstwa siła potężnej Grupy, Ekspert w 
zakresie odzysku odpadów od 1922r., DALKIA WE projektuje, buduje 
oraz eksploatuje instalacje przekształcenia termicznego, biologicznego 
oraz surowcowego na terenie Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady.
Będąc czołowym graczem swego sektora , od ponad 20 lat oferuje 
ciągle udoskonalaną własną technologię FAGO Pieca Oscylacyjnego 
dla mniejszych spalarni odpadów komunalnych i Pre-RDF, od 10 000 
do 80 000 Mg  rok. Skuteczność Pieca Oscylacyjnego udowadnia wiele 
działających referencji.

PRODUKCJA  CIEPŁA I ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ PRZEZ SPALANIE 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

EKSPERT  PRODUKCJI  
ENERGII Z ODPADÓW 
PRZEZ ICH METANIZACJĘ
LUB SPALANIE

Kontakt w Polsce:
Andrzej Bednarz  
Dyrektor Projektów Polska
Tel : +48 605 347 784 
expeco2@orange.fr

www.dalkiawastenergy.fr
Contact en France :
Barthélémy Fourment 
Directeur des ventes internationales 
+33 6 86 48 34 35 
barthelemy.fourment@dalkiawastenergy.fr

•  Crédits photo : DALKIA W
E - O
SW
.

Technologia DRANCO (DRy ANaerobic COmposting) jest 
opatentowanym i jedynym w swoim rodzaju procesem fermentacji 
odpadów z pionowym układem instalacji. Firma OWS ma na swoim 
koncie ponad 30 projektów zrealizowanych w różnych częściach 
świata. Jej pionierska technologia jest najskuteczniejszym rozwiązaniem 
w zakresie przetwarzania bioodpadów i odpadów komunalnych.
DRANCO to najskuteczniejsza dostępna na rynku technologia suchej 
fermentacji o wysokiej zawartości suchej masy z uwagi na pionową 
konstrukcję i brak ruchomych elementów w komorze fermentacyjnej. 
Technologię można wykorzystywać do przetwarzania różnej jakości 
i ilości strumieni odpadów, dostosowując ją do indywidualnych potrzeb 
samorządów lokalnych.

METANIZACJA: BIOGAZ 
Z ODPADÓW DOMOWYCHSiła projektanta, wykonawcy i 

eksploatującego instalację dla 
codziennej produkcji zielonej energii!
Dalkia we posiada duże doświadczenie w 
produkcji energii odnawialnych z odpadów, 
zarówno w procesie spalania, jak i 
metanizacji  (biogaz, itd…).
Jest również  firmą  z bezcennymi 
doświadczeniami w eksploatacji wszelkiego 
typu zakładów przetwarzających odpady 
przy zastosowaniu różnych technologii.

Elastyczność małego przedsiębiorstwa siła potężnej Grupy, Ekspert w 
zakresie odzysku odpadów od 1922r., DALKIA WE projektuje, buduje 
oraz eksploatuje instalacje przekształcenia termicznego, biologicznego 
oraz surowcowego na terenie Francji, Wielkiej Brytanii i Kanady.
Będąc czołowym graczem swego sektora , od ponad 20 lat oferuje 
ciągle udoskonalaną własną technologię FAGO Pieca Oscylacyjnego 
dla mniejszych spalarni odpadów komunalnych i Pre-RDF, od 10 000 
do 80 000 Mg  rok. Skuteczność Pieca Oscylacyjnego udowadnia wiele 
działających referencji.

PRODUKCJA  CIEPŁA I ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ PRZEZ SPALANIE 
ODPADÓW KOMUNALNYCH



64 nr 1(66)/2019
TP

O
K

Tomasz Lachowicz, Prezes Za-
kładu Unieszkodliwiania Odpa-
dów w Szczecinie: To był rok star-
towy. Mieliśmy problemy techniczne 
wynikające z nieprawidłowego wyko-

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Szczecińska spalarnia w pierwszym roku pracy unieszkodliwiła 114,5 tys. ton odpadów, 
wytworzyła blisko 70 tys. MWh energii elektrycznej oraz 190 tys. GJ ciepła.  

Oficjalne przejęcie zakładu od wykonawcy, włoskiej firmy Termomeccanica Ecologia 
nastąpiło 28 grudnia 2017 r. Nominalna wydajność instalacji to 150 tys. ton odpadów 
rocznie. W pierwszym, rozruchowym roku, ze względu konieczność optymalizacji 
pracy urządzeń, zapoznanie się załogi ze specyfiką instalacji - Zarząd założył przyjęcie  
120 tys. ton. Plan został zrealizowany w 95%.  

Pierwszy rok 

EcoGeneratora

nania prac przez pierwszego główne-
go wykonawcę. Planujemy, że w 2019 
r. instalacja będzie funkcjonować już 
na 100% i osiągniemy maksymalną 
wydajność, także jeśli chodzi o wytwa-

rzanie energii cieplnej. Szacujemy, że w 
tym roku wytworzymy 400-600 tys. GJ. 

EcoGenerator w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami ma sta-
tus instalacji ponadregionalnej, może 
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więc przyjmować odpady zmieszane 
z całego województwa zachodniopo-
morskiego, a przetworzone (posortow-
nicze i RDF) także spoza granic woje-
wództwa. 

Odpady ze Szczecina stanowią 
największą część przetwarzanych w 
EcoGeneratorze.  Dostarczają je firmy 
Remondis, MPO, Suez i Tompol. Resz-
ta pochodzi ze Stargardu, Myśliborza i 
Związku Gmin RXXI. Zakład przyjmuje 
też odpady z województw: lubuskiego, 
wielkopolskiego i pomorskiego.

Odpady o kodzie 19 12 12 (posor-
townicze) stanowią ok. 80%. 10% to 
odpady zmieszane, pozostałe 10% to 
RDF.

Cena za przyjęcie odpadów prze-
tworzonych jest negocjowana z do-
stawcami indywidualnie.

W 2018 r. cena na bramie za odpa-
dy zmieszane wynosiła 211 brutto. Od 
nowego roku stawka wzrosła do 239 
zł dla gmin, które powierzą zagospo-
darowanie odpadów miastu Szczecin 
oraz 300 zł dla pozostałych klientów.  

Marek Sułkowski, Specjalista 
ds. Dostaw Zakładu Unieszkodli-
wiania Odpadów w Szczecinie: 
EcoGenerator jako jedyny RIPOK w 
województwie może faktycznie zago-
spodarować odpady posortownicze. 
Dzięki EcoGeneratorowi Szczecin i gmi-
ny korzystające z usług szczecińskiej 
spalarni mogą całkowicie odejść od 
składowania na rzecz bardziej przyja-
znego dla środowiska sposobu zago-
spodarowania odpadów poprzez od-
zyskiwanie zawartej w nich energii. W 
przyszłym roku nasz zakład osiągnie 
maksymalną wydajność, czyli 150 tys. 
ton. Perspektywy są obiecujące, nie 
powinno być problemu z pozyskaniem 
takiej ilości odpadów.

 � Wytwarzanie energii

Zakład ma dwie linie spalania wypo-
sażone w kotły wodno-parowe i pale-
niska rusztowe. Kotły wykonało RAFA-
KO, a ruszty niemiecka firma Mitsubishi 
Hitachi Power Europe Service GmbH.

Kotły wytwarzają parę w ilości 2 x 
34Mg/h. Ruszty mechaniczne schod-
kowe posuwisto-zwrotne z chłodze-
niem powietrznym mogą spalać od-
pady o wartości opałowej 8-13 MJ/kg. 

Para przegrzana o ciśnieniu min. 
40 bar i temperaturze 400oC napędza 
wirniki turbiny sprzężonej z generato-
rem energii elektrycznej. 

Turbozespół EcoGeneratora po-
chodzi z czeskiego Brna. Wykonała go 
firma Ekol. Składa się z turbiny upusto-
wo-kondensacyjnej i generatora energii 
elektrycznej. Prędkość obrotowa wału 
turbiny 7 tys. obrotów na minutę. Ob-
roty rotora w generatorze po redukcji 
1500/min.

Moc turbiny w kogeneracji 7MWe 
i 28 MWt. 

Wytworzona energia jest czę-
ściowo wykorzystywana na potrze-
by własne EcoGeneratora, a jej nad-
wyżka sprzedawana. Odbiorcą energii 
elektrycznej w 2018 r. była Enea. Od 
stycznia 2019 szczecińska spalarnia 
sprzedaje energię elektryczną często-
chowskiej spółce Tradea. Ciepło od-
biera Szczecińska Energetyka Cieplna.

W pierwszym roku pracy EcoGe-
nerator wytworzył blisko 70 tys. MWh 
energii elektrycznej i 190 tys. GJ cie-
pła.

 � Odpady poprocesowe

Odpady poprocesowe wagowo sta-
nowią ok. 23% masy odpadów przetwo-
rzonych, z czego 20% to żużel. ZUO 
płaci za ich odbiór firmom wyłonionym 
w przetargach.

Żużel z rusztu przechodzi przez 
mokry odżużlacz, skąd taśmociągiem 
jest transportowany do pomieszczenia 
wstępnego przetwarzania, gdzie sepa-
ratory usuwają metale żelazne i nieżela-
zne. Następnie żużel jest przesiewany 
na dwie frakcje (0-60 mm oraz 60-100 
mm) i transportowany do sezonowania 
pod wiatą. Po ok. 90 dniach mineraliza-
cji żużel jest gotowy do odbioru. Szcze-
cińska firma Milex wykorzystuje go do 
produkcji kruszyw stosowanych przy 
budowie dróg.

Popioły lotne z kotła, pyły z elek-
trofiltra, zużyty węgiel aktywny służą-
cy do oczyszczania spalin oraz szla-
my z układu oczyszczania ścieków są 
odbierane i przetwarzane przez firmę 
Mo-BRUK (oddział w Skarbimierzu, 
woj. opolskie), gdzie poddawane są 
procesom odzysku (zestalania i stabi-
lizacji), polegającym na wiązaniu sub-
stancji niebezpiecznych w związki nie-
rozpuszczalne w wodzie za pomocą 
odpowiednich dodatków chemicznych.

EcoGenerator - produkcja energii w 2018 r.
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W TYM ZAKRESIE WSPÓŁPRACUJEMY Z RENOMOWANYMI PARTNERAMI:
• DURAG GROUP
• Codel International
• Dr. Födisch
• Fuji
• SK-Elektronik 

Zapraszamy na
naszą stronę internetową 
www.pentol.pl 
lub do kontaktu z nami:
Pentol-Enviro Polska Sp. z o.o.
Os. Piastów 21B, 31-624 Kraków
Tel. 12 686 36 86, pentol@pentol.pl

AKTUALNA OFERTA PENTOLU DLA ZAKŁADÓW TERMICZNEGO 
PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW I CEMENTOWNI
• Kompletne systemy ciągłego monitoringu emisji zgodne z wymaganiami 

Konkluzji BAT (obejmują m.in. pomiary rtęci, amoniaku, chlorowodoru, 
fl uorowodoru i całkowitego węgla organicznego)

• Systemy termografi i wideo
• Palniki rozpałkowe, zapalarki, monitory i czujniki płomienia
• Systemy wczesnego wykrywania nieszczelności parowych w kotłach
• Systemy wczesnego wykrywania CO w instalacjach przygotowania paliwa 

do kotłów i pieców

Powstały w ten sposób granulat ce-
mentowy posiada krajową ocenę tech-
niczną Instytutu Badawczego Dróg i 
Mostów, na podstawie której może on 
być używany jako dolna warstwa pod-
budów i nasypów. Znajduje też zasto-
sowanie jako wypełnienie nieczynnych 
kopalń, materiał rekultywacyjny lub pod-
sadzka hydrauliczna.

 � Specyfika 
EcoGeneratora

EcoGenerator jako jedyna obec-
nie spalarnia odpadów komunalnych 
w Polsce ma mokry system oczysz-
czania spalin. 

Główne części Instalacji Oczysz-
czania Spalin (IOS) w EcoGeneratorze:

 � Redukcja emisji tlenków azotu me-

todą selektywnej niekatalitycznej 
redukcji SNCR wykorzystującą ja-
ko środek redukcyjny 25% roztwór 
wody amoniakalnej. Reduktor ten 
jest rozpylany komorze spalania.

 � Elektrofiltr - do usuwania pyłów ze 
spalin powstających w procesie 
spalania.

 � Zespół absorpcji: dwuczęściowy 
układ oparty o absorber kwaśny i 
zasadowy do oczyszczania spalin 
metodą mokrą z kwaśnych zanie-
czyszczeń.  

 � Adsorpcja na węglu aktywnym sub-
stancji organicznych, dioksyn, fura-
nów, metali ciężkich i rtęci.

W komorze spalania temperatura 
spalin dochodzi do 1000oC. Na wyj-
ściu z kotła spaliny mają ok. 200oC. W 

procesie oczyszczania są one najpierw 
schładzane, a potem znów podgrzewa-
ne w wymienniku w celu zabezpieczenia 
dalszej części instalacji przed kwaśną 
kondensacją. 

Kolejny etap ochładzania spalin od-
bywa się w płuczkach i absorberach. 
Absorbery to duże pionowe cylindry, 
kilkunastometrowej wysokości, w któ-
rych spaliny są oczyszczane wodą. W 
tej części instalacji następuje absorp-
cja związków siarki, chloru, fluoru oraz 
resztkowych ilości pyłu.

Pierwsza płuczka służy głównie do 
schładzania spalin. Następnie w ab-
sorberze następuje absorbcja kwaśna, 
a przy użyciu absorbera zasadowego 
wytrąca się dwutlenek siarki. Do wią-
zania SO2 wykorzystywany jest roztwór 
ługu sodowego.

R E K L A M A
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Wszystkie płuczki, absorbery i ka-
nały je łączące są wykonane z odpor-
nego na korozje tworzywa o nazwie 
handlowej TWS (rodzaj plastikowego 
kompozytu). 

Ostatnim elementem IOS są filtry 
workowe wraz z systemem dozowa-
nia węgla aktywnego, które służą do 
adsorpcji metali ciężkich, dioksyn, fu-
ranów, rtęci i substancji organicznych.  

W rezultacie działania systemu spa-
liny z EcoGeneratora z nadwyżką speł-
niają określone prawem limity emisji 
substancji szkodliwych.

Instalacja jest wyposażona w Cen-
tralny Monitoring Emisji Spalin (CMES). 
Ciągły pomiar i rejestracja zmierzonych 
wartości pozwalają na tworzenie rapor-
tów dla służb Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) 
zgodnie z wymaganiami obowiązują-
cych aktów prawnych.

W związku z mokrym systemem 
oczyszczania spalin instalacja jest wy-
posażona w oczyszczalnię ścieków. 

Większość wody używanej w Eco-
Generatorze zakład pobiera z własnego 
ujęcia brzegowego z kanału portowe-
go Duńczyca. Resztę z sieci wodocią-
gowej. Woda procesowa przechodzi 
kilka etapów oczyszczania. Najpierw 
jest oczyszczanie mechaniczne wstęp-
ne, potem usuwanie zawiesin i zanie-
czyszczeń stałych w procesie koagu-
lacji, flokulacji i sedymentacji i dopiero 
tak oczyszczona woda jest preparowa-
na w stacji uzdatniania, gdzie poddana 
jest korekcji chemicznej. Stacja uzdat-
niania wody (SUW) w EcoGeneratorze 
jest wyposażona w urządzenia do dwu-
stopniowej odwróconej osmozy i elek-
trodejonizacji. Woda jest tam deminera-
lizowana, odgazowywana i zmiękczona. 
W rezultacie do kotłów trafia czyste H20.

Pompownia - w zależności pory ro-
ku - dostarcza od 1 do nawet 4 tys. m3 
wody na godzinę. Ponad 90% wody 
używana jest do celów chłodniczych; 
do skraplania pary w kondensatorze 
turbiny.

Oczyszczalnia oczyszcza ok. 100 
m3 ścieków na dobę.        

Substancje 
i związki zawarte 

w spalinach

Jednostka Rozp. Ministra 
Środowiska 
z 22 IV 2011

Wartości gwaran-
towane 

przez wyko-
nawcę

Pyły mg/Nm3 10,00 3,00

NOx mg/Nm3 200,00 140,00

SO2 mg/Nm3 50,00 5,00

HCl mg/Nm3 10,00 3,00

HF mg/Nm3 1,00 0,50

Substancje organiczne mg/Nm3 10,00 6,00

Dioksyny i furany ng/Nm3 0,10 0,05

Metale ciężkie:  kadm  +  tal  i  ich  związki 
wyrażone  jako metal

mg/Nm3 0,05 0,02

Rtęć  i jej związki
wyrażone jako metal 

mg/Nm3 0,05 0,02

Metale ciężkie: antymon + arsen + ołów + 
chrom + kobalt + mangan + nikiel + wanad 

i ich związki wyrażone jako metal
mg/Nm3 0,50 0,20

 � EcoGenerator - 
nasza planeta, nasza 
przyszłość

EcoGenerator, Zakład Termicznego 
Unieszkodliwiania Odpadów dla Szcze-
cińskiego Obszaru Metropolitalnego 
znajduje się na Ostrowie Grabowskim 
przy ul. Logistycznej 22. Koszt inwesty-
cji to 711 mln zł. Najważniejsze źródła fi-

nansowania: 279 mln zł - dotacja z Fun-
duszu Spójności Unii Europejskiej. 327 
mln - obligacje Banku Pekao SA. 60 mln 
zł - środki własne ZUO. Głównym wy-
konawcą zakładu w latach 2012-2016 
był Mostostal Warszawa, od 2016 do 
zakończenia budowy TM.E S.p.A. Ter-
momeccanica Ecologia.

o

Przetwarzanie odpadów
20 ton na godz.

Wydajność roczna
150 tys. ton

Wartość opałowa odpadów
8-13 MJ/kg

Wytwarzanie pary
68 ton na godz.

Dane pary przegrzanej
40 bar, 400oC

Turbozespół: turbina upustowo-
-kondensacyjna z generatorem ener-
gii elektrycznej

Moc turbiny w kogeneracji 
7MWe i 28 MWt

Wydajność dwóch linii EcoGeneratora:
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Zmiany do ustawy z 14 grudnia 
2012 r. o odpadach wprowadzone zo-
stały na podstawie ustawy z 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach 
oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą 
one w pierwszej kolejności nowych za-
sad magazynowania odpadów. W do-
tychczasowym stanie prawnym odpady 
mogły być magazynowane maksymal-
nie przez 3 lata. Magazynowanie odpa-
dów musiało być przy tym uzasadnione 
procesami technologicznymi lub orga-
nizacyjnymi. Pakiet odpadowy skrócił 
termin magazynowania odpadów mak-
symalnie do 1 roku. Co więcej, na grun-
cie dawnych przepisów regulacje do-
tyczące magazynowania odpadów nie 
dotyczyły odpadów przeznaczonych 
do składowania. W obecnym brzmie-
niu ustawy również te rodzaje odpadów 
zostały objęte ograniczeniami dotyczą-
cymi magazynowania, w tym maksy-
malnym rocznym terminem magazyno-
wania. Jedynie w przypadku będącej 
odpadami niezanieczyszczonej gleby 
lub ziemi, wydobytej w trakcie robót 
budowlanych, która przeznaczona jest 

Agnieszka Skorupińska, Adwokat, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS 
Karol Jaworecki, Prawnik, Praktyka Prawa Ochrony Środowiska, Kancelaria CMS

Przyjęty w  lipcu 2018 r. pakiet odpadowy wprowadził wiele nowych rozwiązań 
do regulacji odpadowych. Intencją autorów ustawy było ograniczenie nadużyć 

dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. Niestety, nowe przepisy 
wprowadziły restrykcje w działalności wszystkich podmiotów, które - choćby w ramach 
ubocznej formy swojej działalności - gospodarują odpadami. 

Najistotniejsze zmiany
w nowelizacji ustawy o odpadach dotyczące IPOK i przemysłu

do budowy obiektów liniowych, może 
ona być magazynowana przez dłuższy 
- trzyletni - termin. Warto zaznaczyć, że 
okres magazynowania odpadów liczo-
ny jest łącznie dla wszystkich kolejnych 
posiadaczy tych odpadów.

Pakiet odpadowy wprowadził re-
strykcje nie tylko w zakresie czasu ma-
gazynowania odpadów, ale również 
w zakresie ich masy. W świetle aktu-
alnych rozwiązań, w ramach zbierania 
odpadów maksymalna łączna masa 
wszystkich rodzajów odpadów, które 
w tym samym czasie mogą być maga-
zynowane, nie może przekroczyć poło-
wy maksymalnej łącznej masy wszyst-
kich rodzajów odpadów, które mogą 
być magazynowane w okresie roku. 
Maksymalna łączna masa wszystkich 
rodzajów odpadów magazynowanych 
w ciągu roku określana jest w decyzji 
odpadowej i to ona stanowić będzie 
podstawę do ustalenia, jaka faktycznie 
masa odpadów może być magazyno-
wana w tym samym czasie.

Miejsca magazynowania oraz skła-
dowania odpadów muszą zostać obję-

te wizyjnym systemem kontroli. Dotyczy 
to tych posiadaczy odpadów, którzy 
mają obowiązek uzyskania zezwolenia 
na zbieranie lub przetwarzanie odpa-
dów, pozwolenia na wytwarzanie od-
padów uwzględniającego zbieranie lub 
przetwarzanie odpadów, albo pozwo-
lenia zintegrowanego, które uwzględ-
nia zbieranie lub przetwarzanie odpa-
dów, prowadzących magazynowanie 
lub składowanie odpadów. Zapis obra-
zu należy przechowywać przez miesiąc 
od daty dokonania zapisu oraz udo-
stępniać na żądanie organów państwo-
wych. Stosowane urządzenia powinny 
umożliwiać przez całą dobę zapis ob-
razu oraz identyfikację osób przebywa-
jących w miejscu magazynowania lub 
składowania odpadów. Szczegółowe 
zasady stosowania wizyjnego systemu 
kontroli mają zostać określone w roz-
porządzeniu Ministra Środowiska. Do-
tychczas znane są jedynie kolejne wer-
sje projektu tego rozporządzenia, które 
jednak wskazują, że kierunek obrany 
przez Ministerstwo Środowiska zmierza 
do restrykcyjnego potraktowania obo-
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wiązków związanych ze stosowaniem 
wizyjnego systemu kontroli. 

Podmioty, które zbierają odpady 
niebezpieczne, dokonują odzysku od-
padów poprzez wypełnianie terenów 
niekorzystnie przekształconych, zbie-
rają lub przetwarzają odpady komunal-
ne lub odpady pochodzące z przetwa-
rzania odpadów komunalnych, mają 
obowiązek prowadzenia tej działalno-
ści na nieruchomości, do której posia-
dają tytuł prawny, o ile działalność ta 
wymaga uzyskania decyzji odpadowej 
lub pozwolenia zintegrowanego. Pa-
kiet odpadowy respektuje jedynie ty-
tuły prawne w postaci własności, użyt-
kowania wieczystego, użytkowania lub 
dzierżawy. Przepis nie będzie doty-
czył jedynie jednostek budżetowych. 
Zgodnie z przepisami przejściowy-
mi pakietu odpadowego, w przypad-

ny środowiska. Organy Państwowej 
Straży Pożarnej badać będą spełnia-
nie wymagań ochrony przeciwpożaro-
wej oraz zgodność z warunkami, które 
określane będą w nowym dokumen-
cie załączanym do wniosku o wyda-
nie decyzji - tzw. operacie przeciwpo-
żarowym. Kontrola Państwowej Straży 
Pożarnej kończyć się będzie wydaniem 
niezaskarżalnego postanowienia. Je-
żeli postanowienie będzie negatywnie 
opiniować spełnienie wymagań prze-
ciwpożarowych, wówczas organ pro-
wadzący postępowanie dotyczące wy-
dania decyzji odpadowej zobowiązany 
będzie odmówić wydania tej decyzji. 
Analogiczna konstrukcja występować 
będzie w przypadku kontroli wojewódz-
kiego inspektora ochrony środowiska. 
Jeżeli inspektor negatywnie zaopiniu-
je spełnianie wymagań środowisko-

nadto przedłożyć szereg zaświadczeń 
i oświadczeń o niekaralności oraz 
o braku nałożenia w przeszłości ad-
ministracyjnych kar pieniężnych, czy 
cofnięcia decyzji zezwalającej na dzia-
łalność odpadową. Oświadczenia skła-
dane są pod rygorem odpowiedzial-
ności karnej. Jeżeli dla danego terenu 
wymagane jest uzyskanie decyzji o wa-
runkach zabudowy, do wniosku o wy-
danie zezwolenia na zbieranie odpa-
dów lub na przetwarzanie odpadów 
należy załączyć tę decyzję.

Wspomniany wyżej operat przeciw-
pożarowy, który określać ma warunki 
ochrony przeciwpożarowej instalacji, 
obiektu lub jego części lub innego miej-
sca magazynowania odpadów, musi 
zostać sporządzony przez osobę po-
siadającą specjalne kwalifikacje - m.in. 
przez rzeczoznawcę do spraw zabez-
pieczeń przeciwpożarowych. Operat 
musi zostać uzgodniony z komendan-
tem powiatowym (miejskim) Państwo-
wej Straży Pożarnej. Uzgodnienie na-
stępuje w drodze postanowienia, na 
które przysługuje zażalenie. Zarówno 
operat przeciwpożarowy, jak i posta-
nowienie uzgadniające, muszą zostać 
załączone do wniosku o wydanie od-
powiedniej decyzji odpadowej.

Wymagania w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, jakie mają spełniać 
obiekty budowlane lub ich części oraz 
inne miejsca przeznaczone do zbierania, 
magazynowania lub przetwarzania od-
padów zostaną określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych.

Nowe regulacje związane z uzyski-
waniem decyzji odpadowych dotknęły 
także pozwolenia na wytwarzanie od-
padów. Także w toku wydawania tego 
typu pozwolenia niezbędne jest prze-
prowadzenie kontroli przez komendan-
ta powiatowego (miejskiego) Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz sporządzenie 
operatu przeciwpożarowego. Co cie-
kawe, przy okazji zmian w regulacjach 
odpadowych, do regulacji związanych 
z wydawaniem pozwoleń zintegrowa-
nych oraz innych pozwoleń emisyjnych 
wprowadzono obowiązek przedłożenia 

” Pakiet odpadowy wprowadził restrykcje nie tylko 
w zakresie czasu magazynowania odpadów, ale 
również w zakresie ich masy

ku podmiotów, które w chwili wejścia 
w życie pakietu odpadowego prowa-
dziły wymienione formy działalności 
na nieruchomościach, do których nie 
posiadają wymaganego tytułu praw-
nego, mogą nadal tę działalność pro-
wadzić przez czas, na jaki wydana 
została odpowiednia decyzja odpa-
dowa albo pozwolenie zintegrowane.

Zmiany dotknęły także procedu-
ry uzyskiwania decyzji odpadowych 
uregulowanych w ustawie o odpa-
dach oraz pozwoleń zintegrowanych 
uwzględniających gospodarowanie od-
padami. Przed wydaniem odpowiedniej 
decyzji konieczne będzie przeprowa-
dzenie kontroli nie tylko przez woje-
wódzkiego inspektora ochrony śro-
dowiska, ale także przez komendanta 
powiatowego (miejskiego) Państwowej 
Straży Pożarnej. Kontrole poprzedzać 
będą również wydanie zezwolenia na 
zbieranie odpadów, które dotychczas 
wydawano bez kontroli inspekcji ochro-

wych, to organ odmówi wydania decy-
zji. W związku z tym, że postanowienie 
komendanta powiatowego (miejskie-
go) Państwowej Straży Pożarnej oraz 
wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska jest niezaskarżalne zaża-
leniem, możliwość jego zaskarżenia po-
jawiać się będzie dopiero w odwołaniu 
od niekorzystnej decyzji. Wymagania 
związane z kontrolą stosowane będą 
także w przypadku dokonywania istot-
nej zmiany decyzji odpadowej. Ustawa 
nie wskazuje jednak, kiedy zmiana de-
cyzji będzie kwalifikowana jako istot-
na. Z kolei kontrola nie będzie prowa-
dzona, jeżeli sprawa dotyczy jedynie 
odpadów niepalnych. W tym zakresie 
jednak ustawa w żadnym miejscu nie 
definiuje, czym są odpady niepalne.

Wniosek o wydanie decyzji odpa-
dowej zawierać musi znacznie szer-
szy katalog informacji o wnioskodawcy 
oraz o miejscu i sposobie prowadze-
nia działalności. Organowi należy po-
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organowi prowadzącemu postępowa-
nie zaświadczenia o niekaralności pro-
wadzącego instalację za przestępstwa 
przeciwko środowisku.

Na gruncie dotychczasowych re-
gulacji zabezpieczenie roszczeń usta-
nawiane było jedynie przez zarzą-
dzających składowiskami odpadów. 
Pakiet odpadowy przewiduje, że za-
bezpieczenie roszczeń musi zostać 
ustanowione także przez posiadaczy 
odpadów zobowiązanych do uzyska-
nia zezwolenia na zbieranie odpadów 
lub na przetwarzanie odpadów, a tak-
że przez podmioty posiadające po-
zwolenia na wytwarzanie odpadów 
uwzględniających zbieranie lub prze-
twarzanie odpadów oraz podmioty 
posiadające pozwolenia zintegrowane 
uwzględniające zbieranie lub przetwa-
rzanie odpadów. Wysokość zabezpie-
czenia roszczeń obliczana jest jako 
iloczyn największej masy odpadów, 
które mogłyby być magazynowane 
w instalacji, obiekcie budowlanym lub 
jego części lub miejscu magazynowa-

nia odpadów, z uwzględnieniem wy-
miarów obiektu budowlanego lub jego 
części lub innego miejsca magazyno-
wania odpadów oraz stawki zabez-
pieczenia roszczeń. Stawki zostaną 
określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska. Zabezpieczenie roszczeń 
może mieć formę depozytu, gwaran-
cji bankowej, gwarancji ubezpiecze-
niowej lub polisy ubezpieczeniowej. 
Jeżeli dojdzie do zmiany okoliczno-
ści faktycznych, które miały wpływ 

wiązek dostosowania posiadanych de-
cyzji odpadowych i pozwoleń zintegro-
wanych do znowelizowanych przepisów. 
Obowiązek ten dotyczy zezwoleń na 
zbieranie odpadów, zezwoleń na prze-
twarzanie odpadów, zezwoleń na zbie-
ranie i przetwarzanie odpadów oraz 
pozwoleń na wytwarzanie odpadów 
uwzględniających zbieranie lub przetwa-
rzanie odpadów, a także pozwoleń zinte-
growanych uwzględniających zbieranie 
odpadów lub przetwarzanie odpadów. 

” Wniosek o wydanie decyzji odpadowej zawierać 
musi znacznie szerszy katalog informacji 
o wnioskodawcy oraz o miejscu i sposobie 
prowadzenia działalności

na wysokość zabezpieczenia rosz-
czeń, wówczas należy złożyć wniosek 
o zmianę formy lub wysokości zabez-
pieczenia roszczeń. 

Pakiet odpadowy przewiduje obo-

Wniosek o aktualizację posiadanych 
decyzji powinien, co do zasady, speł-
niać wymagania, które pakiet odpado-
wy przewiduje w odniesieniu do wniosku 
o wydanie nowej decyzji. Tym samym, 
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już na etapie aktualizacji decyzji należy 
przedłożyć organowi w szczególności 
operat przeciwpożarowy, postanowie-
nie uzgadniające ten operat, jak również 
zaświadczenia i oświadczenia o niekaral-
ności. W ramach postępowania aktuali-
zującego posiadane decyzje stosowane 
będzie zabezpieczenie roszczeń. Warto 
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Wejście w życie nowych obowiąz-
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pów. Część z tych obowiązków - jak na 
przykład nowe zasady magazynowa-
nia - obowiązują już od września 2018 
r. Niektóre obowiązki wejdą w życie nie-
bawem, np. wizyjny system monitoringu. 
Natomiast do 5 września 2019 r. należy 
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nych decyzji odpadowych i pozwoleń 
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i porządku w gminach oraz niektórych 
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do ustawy o odpadach. Jedną z projek-
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podstawy do nałożenia administracyjnej 
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o

Działając od 1947 roku realizujemy prace jako samodzielny wykonawca lub podwykonawca 
renomowanych firm w  dziedzinie energetyki zawodowej i  przemysłowej, zarówno 
w  Polsce jak i  w  Unii Europejskiej. Urząd Dozoru Technicznego uhonorował nasze 
Przedsiębiorstwo nominacją do tytułu Lider Bezpieczeństwa Technicznego.

Nasze uprawnienia i certyfikaty

PRODUKCJA WARSZTATOWA

• elementów kotłowych 
i konstrukcyjnych

• zbiorników ciśnieniowych 
i bezciśnieniowych

• urządzeń dla przemysłu 
chemicznego i rafineryjnego

• cięcie laserem, plazmą

MONTAŻ, REMONTY,
MODERNIZACJE

• kotłów energetycznych
• instalacji proekologicznych
• rurociągów technologicznych

POSIADAMY

• Ośrodek Szkolenia Spawaczy

• Laboratorium Badań 
Kompleksowych

R E K L A M A
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EkoMobility - wyzwania dla energetyki, 
samorządu i transportu

• Elektromobilność - infrastruktura ładowania, transport zbiorowy, pojazdy autonomiczne
• Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
• Paliwa alternatywne - CNG, LPG, LNG, wodór
• Infrastruktura paliw alternatywnych - sieć elektroenergetyczna, stacje ładowania CNG, LPG, wodorowe
• Magazyny energii - stacjonarne, mobilne, domowe

11-12 czerwca 2019 r. 

Zakres tematyczny

Na konferencję zapraszają:
Centrum Energetyki
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
i Wydawnictwo „Nowa Energia” Partner Merytoryczny Organizator

Konferencja organizowana w ramach promocji Projektu „Centrum Energetyki” MRPO.05.01.00-12-084/12



 •  Wyjątkowa jakość spalania , dzięki 
lepszemu wymieszaniu wsadu

 •  FAGO  przyjazny środowisku - Mini-
mum emisji  i Minimum niedopałów

 •  Ekonomiczny w eksploatacji i mak-
symalna dyspozycyjność , do 8 000 
godzin / rok.

EKSPERT PRODUKCJI ZIELONEJ ENERGII 
Z LOKALNYCH ODPADÓW PRZEZ ICH 
SPALANIE - OD 1922 R.
WŁASNA TECHNOLOGIA DLA MAŁYCH SPALARNI 
OD 10 000 DO 80 000 MG / ROK  
ODPADÓW KOMUNALNYCH I NISKOKALORYCZNEGO RDF
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PRODUKCJA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
DLA POLSKICH MIAST Z LOKALNYCH ODPADÓW

Siła projektanta, 
wykonawcy i 
eksploatującego 
instalację dla 
codziennej 
produkcji zielonej 
energii!

FAGO - PIECE OSCYLACYJNE 

DZISIEJSZE POTRZEBY
- JUTRZEJSZE ROZWIĄZANIA
-   Ponad 30 zbudowanych linii 

i BRAK  NEGATYWNYCH 
REFERENCJI

Kontakt w Polsce:
Andrzej Bednarz  
Dyrektor Projektów Polska
Tel : +48 605 347 784 
expeco2@orange.fr

www.groupe-tiru.com/pl/ 
Kontakt we Francji:
Barthélémy Fourment 
Międzynarodowy Dyrektor Handlowy
+33 6 86 48 34 35 
barthelemy.fourment@groupe-tiru.com
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