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Zakład Gospodarki Odpadami
EMISJE Z ZAKŁADÓW PRZETWARZANIA ODPADÓW

1. Wprowadzenie
Emisja zanieczyszczeń do powietrza, gleby i wód występuje podczas zbiórki,
transportu czy utylizacji odpadów. Wybór metody postępowania z odpadami
1
warunkuje rodzaje i ilości zagrożeń. Kompleksowa ocena oddziaływania
technologii unieszkodliwiania na środowisko uwzględnia wpływ emisji
na poszczególne komponenty środowiska (wodę, glebę, powietrze). Lokalizacja
i uwarunkowania regionu mają również znaczenie dla natężenia i zasięgu
oddziaływania obciążeń środowiska. Najważniejsze ogniwa oddziaływania systemu
gospodarki na środowisko to oddziaływanie na powietrze, wody podziemne
2
i powierzchniowe oraz oddziaływanie akustyczne. W pełnej ocenie systemu
należy uwzględnić korzyści środowiskowe, wynikające z oszczędności zasobów
naturalnych, odzysku energii i wytwarzania naturalnych nawozów, takich jak
kompost. Niekiedy do standardowej analizy systemu włącza się kryteria
ekonomiczne, czyli nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacji wraz z amortyzacją,
przychody z tytułu sprzedaży surowców wtórnych etc.
Celem pracy jest przegląd wpływu na środowisko różnych technologii
przeróbki odpadów.
2. Ocena funkcjonowania zakładu przetwarzania odpadów –
doświadczenia eksploatatorów
Inwentaryzację zanieczyszczeń można wykonać w warunkach rzeczywistych.
Wówczas pobiera się próby badawcze z danego zakładu i interpretuje
wyniki zgodnie z przyjętymi normami prawnymi. Doświadczenia z różnych
faz funkcjonowania zakładów unieszkodliwiania odpadów mogą przyczynić się do
promowania danej technologii lub wprost przeciwnie, do spadku jej popularności.
2.1. Składowanie odpadów
Składowisko odpadów długo oddziałuje na środowisko, gdyż jest
eksploatowane minimum kilkanaście lat. Nawet po zamknięciu składowiska,
istnieje ryzyko niekontrolowanego rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń.
Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalną częstotliwość badań
1

2

K. Pikoń, LCA jako narzędzie wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju, „Archiwum Gospodarki
Odpadami i Ochrony Środowiska” 2013, 14(3), s. 55-63; K. Pikoń, K. Gaska, Greenhouse gas
emission mitigation relevant to changes in municipal solid waste management system, „Journal of the
Air & Waste Management Association” 2010, 60(7), s. 782-788
A. Generowicz, A. Kraszewski, Wskaźniki oceny funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, (w:) A. Kraszewski, E. Pietrzyk-Sokulska (red.), Ocena gospodarki odpadami.
Uwarunkowania prawne i technologiczne oraz kryteria oceny funkcjonowania gospodarki odpadami,
Część I. Kraków 2011, s. 80-104
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w poszczególnych fazach eksploatacji składowiska odpadów przedstawiono
3
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie składowisk. Kontrolą objęto
wody powierzchniowe, podziemne, odciekowe, gaz składowiskowy, opary
rtęci, osiadanie składowiska, strukturę i masę składowanych odpadów. Badania
potwierdzają, że składowanie ustabilizowanych odpadów zmniejsza uciążliwości
środowiskowe. Ładunek ogólnego węgla organicznego w odpadach ustabilizo4
wanych jest o 80-90% mniejszy w porównaniu z odpadami nieustabilizowanymi.
5
Ponadto, potencjał gazotwórczy zmniejsza się o ponad 80%.
Rysunek nr 1: Zmienność składu odcieków w pięciu fazach eksploatacji składowiska:
I – tlenowa, II – beztlenowa, III – metanowa niestabilna, IV – metanowa stabilna,
V – wyciszenia

3

4

5

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz.U.
2013, poz. 523)
J. Długosz, Selected methods of treatment of leachate from municipal landfills - for review, „Archives
of Waste Management and Environmental Protection” 2013, 15 (2); M. Suchowska-Kisielewicz, Rola
tlenowego rozkładu odpadów przed ich składowaniem w przebiegu procesów zachodzących na
składowiskach, „Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska/ Uniwersytet Zielonogórski” 2011, s. 66-77;
M. Suchowska-Kisielewicz, A. Jędrczak, S. Myszograj, Kinetic constants of decomposition of the
municipal solid waste prior to and after mechanical-biological processing. Field scale, “Archives of
Environmental Protection” 2012, 38, s. 71-86
F. Adani, F. Tambone, A. Gotti, Biostabilization of municipal solid waste, “Waste Management” 2004,
24, 775-783; J. Araújo de Morais, G. Ducom, F. Achour, M. Rouez, R. Bayard, Mass balance
to assess the efficiency of a mechanical-biological treatment, “Waste Management”, 2008, 28,
s. 1791-1800; B. Scaglia, S. Salati, A. di Gregorio, A. Carrera, F. Tambone, F. Adani, Short
mechanical biological treatment of municipal solid waste allows landfill impact reduction saving waste
energy content, “Bioresource Technology” 2013, 143, s. 131-138; F. Tambone, B. Scagalia, S. Scotti,
F. Adani, Effects of biodrying process on municipal solid waste properties, “Bioresource Technology”
2011, 102, s. 7443-7450
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Źródło: T.H. Christensen, P. Kjeldsen, Basic biochemical processes in landfills (w:)
T.H. Christensen, R. Cossu, R. Stegmann (red.), „Sanitary Landfilling: Process, Technology
and Environmental Impact”. London UK 1989, s. 45

Na rysunku nr 1 przedstawiono zmienność składu odcieków, z którego
wynika, że stężenie parametrów zależy od poszczególnych faz eksploatacji
składowiska. Autorzy wykresu podkreślają, że przedstawia on wyidealizowaną
sekwencję degradacji zhomogenizowanych odpadów o znanej objętości, a rozkład
odpadów w rzeczywistym obiekcie, gdzie składuje się zmieszane odpady
komunalne, może przebiegać w inny sposób. Charakterystykę ilościową
parametrów wód odciekowych przedstawia tabela nr 1.
Tabela nr 1: Zakres wybranych parametrów odcieków z obiektów rzeczywistych
Parametr
ChZT
BZT5
pH
NH4
Nog
NO3
NO2
PO4
Ca
Mg
Na
K
SO4
Cl
Fe
Zn

Zakres wg
3
Christensen i in. [mg/dm ]
150-100000
100-90000
5,3-8,5
1-1500
50-5000
0,1-50
0-25
0,3-25
10-2500
50-1150
50-4000
10-2500
10-1200
30-4000
0,4-2200
0,05-170

Zakres wg Pleczyński
3
i in. [mg/dm ]
45,2-39080
22,8-10700
6,16-8,46
0,36-1526
0,193-1820
0-40
0,01-0,6
0,1-25,4
30,5-3285
6,1-1302
13,5-2900
12-8200
21-7900
40-4200
0,59-867
0,02-168

Zakres wg Żygadło
3
[mg/dm ]
5000
1500
7,5
500
600
3,0
0,5
1,0
300
2000
50
1000
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Zakres wg
Zakres wg Pleczyński Zakres wg Żygadło
3
3
3
Christensen i in. [mg/dm ]
i in. [mg/dm ]
[mg/dm ]
Mn
0,4-50
0,04-16,7
Fenole
0,04-44
0,002-10
0,006
Źródło: T.H. Christensen, R. Cossu, R. Stegman, Landfilling of Waste: Leachate,
London 1994; J. Pleczyński, M. Wesołek, M. Magdziarek, Gospodarka odciekami na
składowiskach odpadów komunalnych, „Prace naukowe Politechniki Warszawskiej.
Inżynieria Środowiska” 1997, Zeszyt 22; M. Żygadło, Gospodarka odpadami komunalnymi.
Kielce 2002, s. 97
Parametr

Wpływ składowiska na powietrze atmosferyczne wynika z oddziaływania
3
biogazu. Teoretyczna produkcja biogazu wynosi przykładowo 460 m /Mg s.m.
6
3
odpadów, a niektóre źródła podają 300-1000 Nm CH4/Mg s.m. odpadów
7
zawierających od 30 do 70% materii organicznej. Metan 23 razy bardziej
8
przyczynia się do tworzenia efektu cieplarnianego niż ditlenek węgla. Potencjalnie,
3
z 1 Mg składowanych odpadów może powstać ponad 3 tys. m CO2
9
ekwiwalentnego.
2.2. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) odpadów jest zintegrowaną
metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych. Podczas
mechanicznej obróbki wydzielane frakcje kierowane są do produkcji paliwa
10
alternatywnego, recyklingu i procesów biologicznych. Wśród tych procesów
wyróżnia się stabilizację tlenową, beztlenową i biosuszenie. O korzyściach
środowiskowych i unikniętych emisjach, wynikających ze składowania
ustabilizowanych odpadów, pisano w punkcie 2.1. niniejszej pracy. Wyniki badań
w skali przemysłowej potwierdzają zmniejszenie emisyjności odpadów po
przeróbce mechaniczno-biologicznej nawet o ponad 90% w przypadku emisji
11
gazów cieplarnianych. W celach poglądowych w tabelach nr 2 i 3 przedstawiono
rozkład zużycia energii elektrycznej dwóch metod MBP. Dane te można
wykorzystać do sporządzenia bilansu energetycznego, który jest jednym z kroków
analizy środowiskowej zakładu.

6

A. Klimek, L. Wysokiński, J. Zawadzka-Kos, M. Osęka, J. Chrząszcz, Poradnik metodyczny w zakresie
PRTR dla składowisk odpadów komunalnych. Warszawa 2010, s. 11
7
M. Landrat, J. Nowrot, Wykorzystanie frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych do produkcji
biogazu (w:) M. Landrat (red.), Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne. Gliwice 2015,
s. 117-130
8
IEA Bioenergy, Municipal Solid Waste and its Role in Sustainability, http://www.ieabioenergy.
com/publications/position-paper-municipal-solid-waste-and-its-role-in-sustainability-2/
9
M. Olek, Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez energetyczne wykorzystanie frakcji
organicznej odpadów komunalnych (w:) J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Między
ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, Tom II. Poznań 2015, s. 863-876
10
M. Dębicka, M. Żygadło, Mechaniczno-biologiczna przeróbka odpadów (MBP) w świetle polskiego
prawa, „Structure and Environment” 2014, 4 (6), s. 36-42
11
K. Münnich, C.F. Mahler, K. Fricke, Pilot project of mechanical-biological treatment of waste in Brazil,
“Waste Management”, 2006, 26 (2), s. 150-157
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Tabela nr 2: Udział zużycia energii elektrycznej w technologii MBP
Obróbka mechaniczna
Zużycie energii [%]
Rozdrabnianie zasadnicze
15-25
Rozdrabnianie wstępne
5-10
Przenośnik taśmowy
3-7
Separator metali żelaznych
2-4
Prasowanie/brykietowanie
1-3
Homogenizacja
1-2
Przesiewanie
1-2
Wymiana powietrza w hali
1-2
Inne
1-5
Suma dla części mechanicznej
30-60
Obróbka biologiczna
Zużycie energii [%]
Przerzucanie materiału
15-23
Wymiana powietrza w hali
12-20
Napowietrzanie pryzm
8-14
Oczyszczanie gazów odlotowych
2-25
Transport materiałów
2-3
Inne
1-5
Suma części biologicznej
40-70
Źródło: E. den Boer, J. den Boer, R. Szpadt, Modele technologii zagospodarowania
odpadów komunalnych (w:) A. Kraszewski, E. Pietrzyk-Sokulska (red.), Ocena gospodarki
odpadami. Uwarunkowania prawne i technologiczne oraz kryteria oceny funkcjonowania
gospodarki odpadami, Część I. Kraków 2011, s. 59
Tabela nr 3: Funkcjonowanie technologii Dranco
Parametr

Jednostka

5000
5
1000
40
3000

12

w zależności od przepustowości

Przepustowość [Mg/a]
10000 25000
50000
7
10
15
700
400
300
30
25
20
4000
7000
10000

100000
6
Koszty inwestycyjne
€x10
20
Koszty inwestycyjne
€/Mg·a
200
Koszty eksploatacji
€/Mg
15
2
Powierzchnia
m
15000
Produkcja energii
kWh/Mg
225
225
225
225
225
elektrycznej
Nadwyżka energii
kWh/Mg
140
140
145
150
150
elektrycznej
Produkcja energii cieplnej
kWh/Mg
300
300
300
300
300
Nadwyżka energii cieplnej
kWh/Mg
270
270
270
270
270
Źródło: J.D. Murphy, E. McKeogh, Technical, economic and environmental analysis
of energy production from municipal solid waste, „Renewable energy” 2004, 29 (7), s. 1046

2.3. Termiczne unieszkodliwianie odpadów
Termiczna obróbka odpadów zmniejsza ich objętość do 10-20% objętości
początkowej i masę do 5-30% masy wejściowej. Po spalaniu pozostaje po około 30
kg żużla i stałych pozostałości z oczyszczania gazów na 1 Mg odpadów. Ilość
spalin generowanych podczas termicznego unieszkodliwiania odpadów zależy
od właściwości nadawy (zawartości substancji lotnych, składu elementarnego)
12

Przykładem technologii beztlenowego przetwarzania odpadów, gdzie nadawa zawiera 25-40% suchej
masy, a optymalna temperatura procesu wynosi 50ºC.
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13

i rodzaju kotła. Wśród głównych zanieczyszczeń wyróżniamy: pyły, tlenki siarki,
tlenki azotu i węgla, pochodne halogenów (HCl, HF), związki organiczne (dioksyny
i furany). W tabeli nr 4 zestawiono emisje ze spalania odpadów komunalnych,
przemysłowych i szpitalnych.
Tabela nr 4: Unos zanieczyszczeń z termicznego unieszkodliwiania odpadów
Rodzaj odpadów
Komunalne
Przemysłowe
Szpitalne
Średnia z 11 spalarni
Średnia z 8 spalarni
Średnia z 2 spalarni
Parametr
odpadów
odpadów
odpadów
komunalnych
przemysłowych
szpitalnych
3
3
3
mg/Nm
mg/Nm
mg/Nm
Pył
180
890
440
Pb
3,5
2,5
3,5
Cd
0,2
0,14
0,26
SO2
286
348
152
HCl
623
327
727
NOx
450
260
203
Dioksyny
1-10700
117-450
3
[ng/Nm ]
średnia z 7 spalarni
średnia z 3 spalarni
Furany
2-37300
52-30000
3
[ng/Nm ]
średnia z 7 spalarni
średnia z 3 spalarni
Źródło: Opracowanie własne wg J.M. Łowkis, R. Jagiełło, K.K. Kaczmarski,
M. Surowiec, Termiczna utylizacja odpadów przemysłowych i jej oddziaływanie na
środowisko, „Ochrona Środowiska” 1994, 3-4, s. 60
Tabela nr 5: Zawartość pierwiastków w odpadach poprocesowych, w porównaniu do
holenderskich norm dla skażonej gleby wymagającej oczyszczenia (norma C) i dla odpadów
toksycznych (norma HWA).
Pył z
Emisja
urządzeń
Norma
Parametr Odpad
Popiół
do
Norma C
odpylającyc
HWA
powietrza
h
3
mg/g
ɥg/g
ɥg/g
ɥg/g
ɥg/m
mg/kg
mg/kg
Sb
10-60
10-80
20-60
40-120
<5
50
As
3-9
1-80
20-60
40-120
< 50
50
50
Cd
5-15
0,5-10
50-150
50-1000
< 10
20
50
Pb
400-1000 350- 5000 2000-8000 2500-12000
< 50
600
5000
Hg
0,5-5
<1
<5
1-30
< 50
10
50
Se
0,8
0,4 -1
4
10 -20
<2
50
Sn
120
250
500
1700
300
5000
Tl
0,2
< 0,5
< 0,5
< 0,5
<1
50
Zn
600-2000 800-6000 5000-10000 5000-80000
<5
3000
20000
Źródło: Opracowanie własne wg G. Wielgosiński, Wtórne odpady ze spalania
odpadów komunalnych. Bariery i perspektywy ich wykorzystania, http://sdr.gdos.gov.
pl/Documents/GO/Spotkanie%2026.10.2011/Wtorne-odpady-ze-spalania-odpadow-komuna
lnych.pdf; D. Szwed, P. Rymarowicz, Spalanie odpadów komunalnych – bankructwo
wszystkich mitów, http://www.zb.eco.pl/inne/spalarni/spala.htm
Popiół
lotny

13

J.M. Łowkis, R. Jagiełło, K.K. Kaczmarski, M. Surowiec, Termiczna utylizacja odpadów
przemysłowych i jej oddziaływanie na środowisko, „Ochrona Środowiska” 1994, 3-4, s. 57-63
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Sposobami na ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze spalania odpadów
są m.in.: regulacja strumienia powietrza, zmienność składu gazów wprowadzanych
do komory, zawracanie przygotowanego pyłu lotnego do strefy paleniskowej,
14
wtrysk amoniaku. Spalanie różnych nośników energii powoduje inne poziomy
emisji CO2. Dla przykładu, podczas produkcji 1 kWh z węgla następuje emisja 987
g CO2. Dwukrotnie niższa emisja (445 g CO2) występuje podczas spalania gazu.
W trakcie termicznej obróbki odpadów komunalnych emitowanych jest 367 g CO 2/
15
1 kWh. Shirneshan i Jamalvand przeprowadzili badania porównawcze spalania
16
biomasy z odpadów, metanu i gazu. Emisje CO2 ze spalania biomasy były
znacząco niższe w stosunku do metanu i gazu. Niższe wyniki dla biomasy
odnotowano również w przypadku NO x. Jedynie wartości SO2 były niższe dla paliw
konwencjonalnych. W zakładach termicznego przekształcania odpadów powstają
3
również ścieki w ilości kilku m na Mg odpadów. Wyróżniamy kilka rodzajów
ścieków ze spalarni odpadów: bytowo-gospodarcze, technologiczne, z gaszenia
żużla, z mokrego oczyszczania gazów, z uzdatniania wody do celów kotłowych
17
oraz wody opadowe. Z badań wynika, że ścieki z mokrego oczyszczania gazów
w roztworze posorpcyjnym zawierały 13 związków organicznych o stężeniu do 135
3 18
mg/m . Pełna ocena ścieków technologicznych wymaga dokładnej znajomości
charakterystyki chemicznej spalanych odpadów i sposobu utylizacji. Metoda
Plazmowa II Generacji, wykorzystująca plazmę niskotemperaturową, jest technologią praktycznie bezemisyjną. W tabeli nr 6 przedstawiono zestawienie emisji
zakładu II generacji z wartościami dopuszczalnymi przez normy US EPA i UE.
Tabela nr 6: Porównanie Metody Plazmowej II Generacji z normami EPA i UE
Metoda Plazmowa
Normy US EPA
Normy UE
II Generacji
3
Cząstki stałe
mg/m
0,73
14
9
poniżej
3
Związki organiczne
mg/m
12
wykrywalności
3
HCl
mg/m
0,30
27
9
3
SO2
mg/m
32,50
56
46
3
NOx
mg/m
154,00
201
183
3
Hg
ɥ/m
0,17
35
46
3
Cd
ɥ/m
0,042
7
46
3
Pb
ɥ/m
0,20
98
poniżej
3
Dioksyny i furany
ng TEQ/m
9
0,092
wykrywalności
Źródło: T. Winnicki, P. Tuźnik, Bezemisyjne technologie przetwarzania stałych
odpadów komunalnych – najkrótsza droga spełnienia trudnych wymogów unijnych,
„Czasopismo inżynierii lądowej, środowiska i architektury” 2013, 60 (3), s. 223-237
Parametr

14

Jednostka

J.J. Wandrasz, Współczesne spalanie odpadów a ochrona środowiska, „Ochrona środowiska” 1992,
1(72), s. 33-35
15
IEA Bioenergy, Municipal Solid Waste and its Role in Sustainability, http://www.ieabioenergy.
com/publications/position-paper-municipal-solid-waste-and-its-role-in-sustainability-2/
16
A. Shirneshan, H. Jamalvand, Numerical investigation of combustion of biomass, methane and gasoil
fuels and emissions from a furnace chamber, “Energy and Policy Research” 2016, 3(1), s. 19-26
17
J.M. Łowkis, R. Jagiełło, K.K. Kaczmarski, M. Surowiec, Termiczna utylizacja odpadów
przemysłowych i jej oddziaływanie na środowisko, „Ochrona Środowiska” 1994, 3-4, s. 57-63
18
Ibidem, s. 61
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3. Ocena funkcjonowania zakładów za pomocą modelowania
W większości modelowanie systemów gospodarki odpadami opiera się
na wykorzystaniu trzech modeli decyzyjnych: ocena cyklu życia (ang. life cycle
assessment LCA), analiza wielokryterialna (ang. multi-criteria decision-making
19
MCDM) i analiza kosztów i korzyści (ang. Cost-benefit analysis CBA).
3.1. Ocena cyklu życia LCA
Ocena cyklu życia w systemach zarządzania odpadami zaczęła rozwijać
20
się na początku lat 90. Oczywiście wyniki analiz LCA są szacunkowe, mimo
doskonalenia metodyki, niemniej dają obraz skali zagrożeń. Jakość danych
wejściowych wpływa na wiarygodność końcowych wyników analiz LCA. Informacje
zbierane do oceny cyklu życia dotyczą m.in. zużycia materiałów, surowców,
transportu, wielkości i rodzaju emisji, sposobu finalnego zagospodarowania
odpadów. Istnieją różnorodne źródła danych wprowadzanych do analizy LCA.
Źródłem danych pierwotnych są pomiary własne, dokumentacja z zakładu,
informacje od dostawców etc. Do źródeł wtórnych zaliczamy bazy danych LCA,
publikacje i raporty z doświadczeń rynkowych. Reprezentatywność i aktualność
21
zgromadzonych danych kształtują jakość wykonanej analizy. Idea programów
22
LCA umożliwia porównanie emisyjności sposobów zagospodarowania odpadów.
Stworzenie bilansu strat i korzyści, a następnie ustalenie hierarchii
najkorzystniejszych scenariuszy, to główne etapy wyboru optymalnego sposobu
23
zarządzania odpadami.
Budowę pierwszego polskiego programu IWM-PL, jego możliwości
24
i ograniczenia, zaprezentowano w kilku pracach. Twórcy programu IWM-PL
wykonali przykładową analizę porównawczą scenariusza bazowego z trzema
25
koncepcyjnymi scenariuszami. W scenariuszu bazowym, ok. 15% odpadów jest
zbieranych selektywnie, a następnie kierowanych do recyklingu. Pozostałe odpady
są składowane na składowisku z odzyskiem energii z biogazu. Selektywna
zbiórka odpadów w scenariuszu 2 poszerzona jest o odpady niebezpieczne
(dalej unieszkodliwiane), odpady zielone (dalej kompostowane), odpady
wielkogabarytowe (dalej recyklingowane). Odpady pozostałe są przetwarzane
19

A.C. Karmperis, K. Aravossis, I.P. Tatsiopoulos, A. Sotirchos, Decision support models for solid
waste management: Review and game-theoretic approaches, “Waste Management” 2013, 33 (5),
s. 1290-1301
20
K. Winkler, B. Bilitewski, Comparative evaluation of life cycle assessment models for solid waste
management, “Waste Management” 2007, 27 (8), s. 1021-1031
21
A. Lewandowska, Niepewność w badaniach LCA, (w:) A. Kraszewski, E. Pietrzyk-Sokulska (red.),
Ocena gospodarki odpadami. Praktyczne zastosowania, Część II. Kraków 2011, s. 91-119
22
M. Dębicka, M. Żygadło, The LCA as a metod to suport waste management system, „Archiwum
Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska” 2013, 15, s. 37-46
23
Ibidem, s. 39
24
M. Dębicka, M. Żygadło, J. Latosińska, Analiza LCA instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania (MBP) (w:) M. Landrat (red.), Paliwa z odpadów. Badania i rozwiązania praktyczne.
Gliwice 2015, s. 37-52; M. Dębicka, M. Żygadło, Zakład gospodarki odpadami- szacowanie emisji
do wody i powietrza (w:) J. Maj, P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski (red.), Między ewolucją a rewolucją
– w poszukiwaniu strategii energetycznej, Tom II. Poznań 2015, s. 619-629. K. Grzesik-Wojtysiak,
Ocena modelu IWM-PL-polskiej aplikacji do analizy cyklu życia systemów gospodarki odpadami,
„Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury” 2013, 60 (3), s. 101-115
25
E. den Boer, J. den Boer, Przykłady zastosowań modelu LCA-IWM (w:) A. Kraszewski, E. PietrzykSokulska (red.), Ocena gospodarki odpadami. Program komputerowy, Część III. Kraków 2011,
s. 60-102
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w procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji, po którym finalnie są
składowane. Scenariusz 3 jest rozszerzony o wyselekcjonowanie frakcji
wysokokalorycznej, którą kieruje się do odzysku energii w cementowni. Bazą
do scenariusza 4 jest scenariusz 2, który został wzbogacony o stację
przeładunkową. Odpady ze stacji kierowane są do spalarni odpadów. Analiza
poszczególnych podsystemów wykazała, że zarządzanie odpadami według
scenariusza 1 skutkuje największymi obciążeniami środowiska w kategorii
oddziaływania globalne ocieplenie. W scenariuszach 2-4, korzyści, wynikające
z odzysku materiałów i energii, przewyższają emisje środowiskowe, dlatego
odnotowuje się ujemne wartości wskaźników oddziaływania. Odstępstwem
są kategorie: eutrofizacja i toksyczność dla ludzi, gdzie oszacowano dodatnie
wartości wskaźników. Scenariusz 4 najmniej oddziałuje na środowisko, dlatego jest
na pierwszym miejscu w hierarchii analizowanych wariantów. Porównując koszty
inwestycyjne, najdroższe są warianty 3 i 4, które prawie trzykrotnie przewyższają
scenariusz bazowy. Roczne koszty systemów gospodarki odpadami są najniższe
dla wariantu 1. Wariant drugi jest droższy o 50%, wariant trzeci o ok. 66%,
a czwarty o ok. 84%.
3.2. Wielokryterialne wspomaganie decyzji – MCDM (ang. multicriteria decision-making)
Istnieje wiele propozycji analizy i syntezy dyskretnych problemów
wielokryterialnych. Przykładami wielokryterialnego wspomagania decyzji są metody
AHP (ang. Analytical Hierarchy Process), ANP (ang. Analytic Network Process),
ELECTRE (fr. ELimination Et Choix Traduisant la REalia), PROMETHEE (ang.
Preference Ranking Organisation METHod for Enrichment Evaluations), TOPSIS
26
(ang. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Generowicz
zaproponowała wskaźniki do oceny funkcjonowania gospodarki odpadami
w regionie, wykorzystywane w analizie wielokryterialnej, które przedstawiono
27
w tabeli nr 7.
Tabela nr 7: Proponowane wskaźniki oceny funkcjonowania gospodarki odpadami
w analizie wielokryterialnej

26

Grupa
kryteriów

Nazwa kryterium

Jednostka
Mg/a

Techniczne

Redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych
Redukcja ilości składowanych odpadów ulegających
biodegradacji
Odzysk surowców
Odzysk energii

Mg/a
Mg/a
GWh

A. Ameljanczyk, Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarzadzania. Warszawa
1984. T. Trzaskalik, Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Przegląd metod i zastosowań, Zeszyty
Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, 2014
27
A. Generowicz, A. Kraszewski, Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (w:)
A. Kraszewski, E. Pietrzyk-Sokulska (red.), Ocena gospodarki odpadami. Uwarunkowania prawne
i technologiczne oraz kryteria oceny funkcjonowania gospodarki odpadami. Część I. Kraków 2011,
s. 105-118; A. Generowicz, Wskaźniki ocen do wielokryterialnego wyboru rozwiązania regionalnego
systemu gospodarki odpadami, praca doktorska. Kraków 2001
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Grupa
kryteriów

Nazwa kryterium

Jednostka

Oddziaływanie systemu gospodarki odpadami na Ocena ekspercka,
środowisko
zł/Mg odpadów
Czas eksploatacji składowiska odpadów
Lata
Społeczne
Akceptacja społeczna systemu gospodarki odpadami % (ankietyzacja)
Pełne miesięczne obciążenie finansowe na 1
PLN/Mk x miesiąc
mieszkańca
Ekonomiczne
Kary za niedotrzymanie standardów
PLN/Mg odpadów
Zgodność z Dyrektywami UE i przepisami prawa
polskiego oraz kierunkami wskazanymi przez KPGO Ocena ekspercka
i plany wojewódzkie
Dodatkowe
Regionalność i perspektywiczność rozwiązań
Ocena ekspercka
systemowych
Źródło: A. Generowicz, A. Kraszewski, Ocena funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami (w:) A. Kraszewski, E. Pietrzyk-Sokulska (red.), Ocena gospodarki odpadami.
Uwarunkowania prawne i technologiczne oraz kryteria oceny funkcjonowania gospodarki
odpadami, Część I. Kraków 2011, s. 116
Przyrodnicze

28

Antonopoulos i in. wykorzystali metodę analitycznej hierarchizacji AHA
(ang. Analytical Hierarchy Process) alternatywnych technologii przetwarzania
odpadów. W rozważaniach użyto trzech przykładowych linii technologicznych:
A) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, przetwarzanie tlenowe
z produkcją kompostu, mechaniczne wydzielenie frakcji kalorycznej jednak
bez odzysku energii;
B) mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie
odpadów,
przetwarzanie
beztlenowe z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej z biogazu;
C) spalanie odpadów z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej.
Proces analitycznej hierarchizacji obejmował kryteria: środowisko (zagrożenia
abiotyczne, globalne ocieplenie, toksyczność dla człowieka, tworzenie
fotoutleniaczy, eutrofizacja, zakwaszenie), społeczność (odory, zatrudnienie)
i ekonomia (koszty inwestycyjne i eksploatacyjne). W tabeli nr 8 przedstawiono
wyniki analitycznej hierarchizacji AHA dla przyjętych wariantów technologicznych.
Wartości ujemne traktowane są tzw. emisjami unikniętymi i interpretuje się je jako
korzystne dla środowiska. Spalarnia odpadów najmniej obciąża środowisko.
Pozostałe dwie opcje przetwarzania były tańsze w porównaniu ze spalarnią.

28

I.S. Antonopoulos, G. Perkoulidis, D. Logothetis, C. Karkanias, Ranking municipal solid waste
treatment alternatives considering sustainability criteria using the analytical hierarchical process tool,
“Resources, Conservation and Recycling” 2014, s. 86
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WARIANT

Tabela nr 8: Wyniki analitycznej hierarchizacji AHA dla następujących wariantów
technologicznych: A) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, przetwarzanie
tlenowe z produkcją kompostu, mechaniczne wydzielenie frakcji kalorycznej jednak bez
odzysku energii; B) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów, przetwarzanie
beztlenowe z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej z biogazu; C) spalanie odpadów
z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej

ADP
1,48 E
+10

GHG
4,82E
+10

A-518

156

B-5880

-1788

Kryteria analitycznej hierarchizacji
POCP
EP
AP
7,57E 1,25E 2,74E Odory
EM
+12
+10
+10
217
301
104
73
457
12
6
x 10

HTP
7,5E
+10

-236

-76

57

-908

j.w

j.w.

IC

O&M

10

8

16

19

4,41
21
37
30
4
x 10
Wyjaśnienia: ADP – zagrożenia abiotyczne [kg Sb], GHG– globalne ocieplenie,
HTP – toksyczność dla człowieka, POCP – tworzenie fotoutleniaczy, EP – eutrofizacja,
AP – zakwaszenie, EM – zatrudnienie, IC – koszty inwestycyjne, O&M – koszty eksploatacji
i utrzymania.
Źródło: I.S. Antonopoulos, G. Perkoulidis, D. Logothetis, C. Karkanias, Ranking
municipal solid waste treatment alternatives considering sustainability criteria using the
analytical hierarchical process tool, “Resources, Conservation and Recycling” 2014, 86,
s. 149-159
C
-11740

-2340

-890

-522

-115

-3893

Do sporządzenia rankingu czterech wariantów przeróbki odpadów również
29
użyto metodę hierarchizacji AHA.
Ustalono następującą hierarchię
analizowanych technologii: zgazowanie, biologiczne przetwarzanie frakcji
biodegradowalnej + odzysk energii z paliwa alternatywnego, uzyskanego po
separacji mechanicznej, spalanie z odzyskiem energii oraz najgorsza opcja:
składowanie z odzyskiem energii z biogazu.
O zastosowaniu Systemu Wspomagania Decyzji, opartego na technologii GIS
w gospodarce odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym
30
i gminnym, pisała Górniak-Zimroz. Poprawnie zbudowany System Wspomagania
Decyzji przyczyni się do spełnienia strategicznych celów gospodarki odpadami.
Dzięki niemu można zidentyfikować rozproszone źródła powstawania odpadów,
scharakteryzować je ilościowo i jakościowo.
Podsumowanie
Proekologiczne podejście do systemu gospodarki odpadami odgrywa istotną
rolę przy wyborze metod zagospodarowania. Hierarchia sposobów postępowania
z odpadami ułatwia podejmowanie decyzji, niemniej w celu określenia
oddziaływania technologii na środowisko warto wspomagać się doświadczeniami
eksploratorów oraz modelami komputerowymi.

29

M. Herva, E. Roca, Ranking municipal solid waste treatment alternatives based on ecological footprint
and multi-criteria analysis, “Ecological Indicators” 2013, 25, s. 77-84
30
J. Górniak-Zimroz, Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w gospodarce odpadami, „Prace
Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej” 2007, 118 (33), s. 25-41
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Streszczenie
W artykule scharakteryzowano rodzaje obciążeń środowiskowych, pochodzących ze składowania odpadów, mechaniczno-biologicznego przetwarzania oraz
termicznej utylizacji. Ponadto przedstawiono dwa modele służące do weryfikacji
systemów zarządzania odpadami: ocenę cyklu życia (ang. life cycle assessment
LCA) oraz analizę wielokryterialną (ang. multi-criteria decision-making MCDM).
Słowa klucze: emisje, zarządzanie odpadami, analiza wielokryterialna
Summary
The types of environmental impacts from the landfilling of waste, the
mechanical-biological treatment and the thermal treatment were described. Two
models to assess waste management systems: life cycle assessment (LCA) and
multi-criteria analysis (MCDM) were presented.
Key words: emissions, waste management, multi-criteria decision-making
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odpadów komunalnych- najkrótsza droga spełnienia trudnych wymogów
unijnych, „Czasopismo inżynierii lądowej, środowiska i architektury” 2013,
60 (3)
45. Żygadło M., Gospodarka odpadami komunalnymi. Kielce 2002
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ANALIZA ZMIENNOŚCI SEZONOWEJ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI
POPIOŁÓW ZE SPALENIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Wstęp
Spalanie komunalnych osadów ściekowych jest jedną ze stosowanych metod
ich unieszkodliwiania. Główne korzyści wynikające ze spalania osadów ściekowych
to redukcja ich masy i objętości, termiczna destrukcja toksycznych organicznych
1
składników oraz odzysk energii. Powstające w wyniku spalania osadów
ściekowych stałe odpady poprocesowe stanowią około 10% masy spalanych
2
osadów o uwodnieniu 80%. Pomimo, że popioły ze spalenia osadów ściekowych
są materiałem stabilnym i nieorganicznym, nadal wymagają ostatecznego
3
unieszkodliwiania. Popioły z osadów ściekowych mogą być stosowane jako
składniki mieszanek surowcowych do produkcji materiałów budowlanych, takich
4
5
6
jak: cegły, kruszywa budowlane, cement. Znane jest także wykorzystanie
7
8
popiołu z osadów ściekowych do budowy nasypów, stabilizacji gruntu oraz sorpcji

1

J. Werther, T. Ogada, Sewage sludge combustion, ”Progress of Energy Combustion Science“ 1999,
nr 25, s. 55-116; L. Wang, G. Skjevrak, J.E. Hustad, M.G. Grønli, Sintering characteristics of sewage
sludge ashes at elevated temperatures, “Fuel Progress of Technology” 2012, nr 96, s.88-97
2
S. Donatello, C. Cheeseman, Recykling and recovery routes for incinerated sewage sludge
ash, „Waste Management” 2013, nr 11, t. 33, s. 2328-2340; J. Latosińska, J. Gawdzik, The impact
of combustion technology of sewage sludge on mobility of heavy metals in sewage sludge ash,
“Ecological Chemistry and Engineering S”, 2014, nr 21, s. 465-475; J. Latosińska, J. Gawdzik, Effect
of incineration temperatures on mobility of heavy metals in sewage sludge ash, “EPE Journal”, 2012,
nr 38, s. 31-44
3
H. Shao-Hua, H. Shen-Chih, Applicationof magnetically modified sewage sludge ash (SSA) inionic dye
adsorption, ”Journal of the air and waste management association”, 2014, nr 64, s. 141-149
4
D.F. Lin, C.H. Weng, Use of sewage sludge ash as brick material, „Journal of Environmental
Engineering” 2001, nr 10, t.127, s. 922-927; M. Anderson, Encouraging prospects for recycling
incinerated sewage sludge ash (ISSA) into clay-based building products, “Journal of Chemical
Technology and Biotechnology”, 2002, nr 77, s. 352-360
5
C.R. Cheeseman, G.S. Virdi, Properties and microstructure of lightweight aggregate produced
from sintered sewage sludge ash, Resources, Conservation and Recycling, 2009, nr 45, s. 18-30;
G. Borkowski, M. Gajewska, E. Haustein, Możliwości zagospodarowania popiołów z termicznego
przekształcania osadów ściekowych w kotłach fluidalnych, „Inżynieria i Ochrona Środowiska” 2014,
nr 3, t.17, s.393-402
6
M. Perez-Carrion, F. Beaza-Brotons, J. Paya, J.M. Saval, E. Zornoza, M.V. Borracrete, P. Graces,
Potential use of sewage sludge ash as cement replacement in precast concentrate blocks, „Materiales
de Construction” 2014, nr 313, t.64, s.15-23
7
P. Falaciński, Możliwości zastosowania popiołów fluidalnych przy realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w obiektach ochrony środowiska, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Budownictwo
i Inżynieria Środowiska” 2011, nr 3/III, t. 58, s. 33-40
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9

zanieczyszczeń. W kontekście wykorzystania popiołów z osadów ściekowych,
jako surowca do produkcji materiałów budowlanych, ważnym kryterium jest brak
istotnej sezonowej zmienności właściwości odpadu.
Celem badań było określenie zmienności sezonowej wybranych właściwości
popiołów ze spalenia komunalnych osadów ściekowych. Ponadto, określono
właściwości sorpcyjne wybranych trzech prób popiołów z osadów ściekowych dla
zanieczyszczeń organicznych na przykładzie błękitu metylenowego. Proces sorpcji
może być prowadzony w warunkach statycznych lub dynamicznych; wybór
odpowiedniego typu zależy od ilości sorbowanych substancji oraz od czasu trwania
10
procesu. Sorpcja statyczna oparta jest na procesie nazywanym sorpcją porcjową
w kąpieli, czyli dozowaniu sorbentu do ustalonej proporcji roztworu i mieszaniu
całości.
Materiał i metody
Popioły z osadów ściekowych pochodziły z komunalnej oczyszczalni ścieków
w Sitkówce-Nowiny, do której dopływają ścieki z aglomeracji Kielce. Osady
ściekowe w stacji termicznego przekształcania osadów ściekowych spalane są
w piecu ze złożem fluidalnym. Popioły z osadów ściekowych pobierano w okresie
od czerwca 2014 do grudnia 2015 roku. Daty poborów prób oraz numerację prób
zestawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1: Daty poborów prób popiołu z osadów ściekowych
PRÓBKA
DATA POBORU
1
24.06.2014
2
22.07.2014
3
21.08.2014
4
20.09.2014
4A
18.09.2014
5
19.12.2014*
6
09.01.2015
7
12.02.2015
8
09.03.2015
9
11.05.2015**
10
11.06.2015
11
15.07.2015
12
10.08.2015
13
15.09.2015
14
8.10.2015
15
17.12.2015***
* okres X-XI 2014 – przerwa w funkcjonowaniu STUOŚ; ** – okres IV 2015 – przerwa
w funkcjonowaniu STUOŚ; *** – okres XI 2015 – przerwa w funkcjonowaniu STUOŚ
Źródło: Opracowanie własne
8

M. Munjed, AI-Sharif, F. Mousa Attom, A geoenvironmental application of burned wastewater sludge
ash in soil stabilization, “Environmental Earth Sciences” 2014, nr 5, t. 71,s. 2453-2463
Z. Elouear, J. Bouzid, N. Boujelben, Removal of nickiel and cadmium from aqueous solutions by
sewage sludge ash: Study in single and binary systems, “Environmental Technology”, 2009, nr 30,
s. 561-570; C.H. Weng, Adsorption characteristics of new coccine dye on the sludge ash, “Adsorption
of Science Technology”, 2002, nr 20, s. 669-681
10
A.M. Anielak, Chemiczne i fizykochemiczne oczyszczanie ścieków. Warszawa 2000
9
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Badania obejmowały określenie składu ziarnowego popiołów z osadów
ściekowych. Analizę granulometryczną wykonano metodą dyfrakcji laserowej, za
pomocą urządzenia Mastersizer 3000. Urządzenie składa się z jednostki optycznej,
celi pomiarowej i przystawki dyspergującej. Badania wykonano na sucho, stosując
przystawkę dyspergującą Aero S. Przystawka zapewnia równomierny przepływ
próby przez celę pomiarową. Przy odpowiednim ciśnieniu powietrza, badana próba
podawana jest do celi pomiarowej znajdującej się w jednostce optycznej.
Zadaniem jednostki optycznej jest oświetlenie próbki czerwonym światłem
laserowym i światłem niebieskim, a następnie zebranie danych w postaci wzoru
rozproszenia światła wygenerowanego na skutek obecności cząstek próbki
11
w układzie.
Ustalano gęstość właściwą popiołów z osadów ściekowych. Oznaczenie
gęstości właściwej wykonano wykorzystując automatyczny piknometr gazowy
Quantachrome Ultrapycnometer 1200e.
Ponadto wykonano pomiar potencjału elektrokinetycznego wykorzystując
technikę laserową (Laser Doppler Velocimetry), połączoną z analizą fazową
światła rozpraszanego na cząstkach fazy stałej zawiesiny do pomiaru ruchliwości
elektroforetycznej. Badania wykonano za pomocą urządzenia Zetasizer Nano
firmy Malvern. Pomiar prowadzono w jednorazowych poliwęglanowych celkach
pomiarowych, z wbudowanymi na stałe elektrodami. Badany materiał zawieszony
w wodzie zdejonizowanej poddawano działaniu pola elektromagnetycznego.
Pod wpływem przyłożonego pola, cząstki poruszały się z charakterystyczną
prędkością, tzw. ruchliwością elektroforetyczną, automatycznie przeliczaną
12
na potencjał elektrokinetyczny.
Wykonano badanie sorpcji związków organicznych na podstawie sorpcji
błękitu metylenowego. Błękit metylenowy jest heterocyklicznym aromatycznym
związkiem. Rozpuszczony w wodzie posiada pojedynczy ładunek dodatni. Badanie
sorpcji prowadzono metodą statyczną. Polegało ono na odważeniu do kolbki
Erlenmayera o pojemności 100 ml – popiołu z osadów ściekowych w ilości
1 g s.m., a następnie wymieszaniu go z przygotowanym roztworem barwnika
3
o stężeniu odpowiednio 2, 6 mg/dm . Następnie próbki umieszczono na
wytrząsarce laboratoryjnej typu EIMI Sky Line. Czasy wytrząsania zestawiono
w tabeli nr 2. Przyjęto szybkości wytrząsania 150 obrotów na minutę. Po upływie
zadanego czasu, próbki przesączono na sączkach średnich. W przesączonym
roztworze oznaczono metodą spektrofotometryczną stężenie barwnika. Pomiar
wykonano na spektrofotometrze AQUAMATE Thermo Scientific dla długości fali
650 µm. Parametry procesu sorpcji zestawiono w tabeli nr 2.
Dla przeprowadzonego badania sorpcji obliczono procent adsorpcji
korzystając ze wzoru:
(1)
gdzie
3
Co i C – stężenie błękitu metylenowego przed i po procesie sorpcji [mg/dm ]

11
12

Instrukcja obsługi urządzenia Mastersizer 3000
Instrukcja obsługi urządzenia Zetasizer Nano
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Tabela nr 2: Parametry procesu sorpcji błękitu metylenowego na popiołach z osadów
ściekowych
PRÓBKA

CZAS WYTRZĄSANIA, H

3
0,5
3
1,0
3
2,0
3
3,0
3
4,0
12,0
3
3
24,0
3bis
0,5
3bis
1,0
3bis
2,0
3bis
3,0
3bis
4,0
3bis
12,0
3bis
24,0
9
0,5
9
1,0
9
2,0
9
3,0
9
4,0
9
12,0
9
24,0
9bis
0,5
9bis
1,0
9bis
2,0
9bis
3,0
9bis
4,0
9bis
12,0
9bis
24,0
11
0,5
11
1,0
11
2,0
11
3,0
11
4,0
11
12,0
11
24,0
11bis
0,5
11bis
1,0
11bis
2,0
11bis
3,0
11bis
4,0
11bis
12,0
11bis
24,0
Źródło: Opracowanie własne

ZADANE STĘŻENIE BŁĘKITU
3
METYLENOWEGO, mg/dm
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
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Wyniki badań i dyskusja
Wyniki analizy granulometrycznej badanych popiołów z osadów ściekowych
przedstawiono w postaci krzywej sumowej i krzywej rozkładu ziarnowego,
odpowiednio na rysunkach nr 1-8.
Rysunek nr 1: Krzywa sumowa składu ziarnowego popiołów z osadów ściekowych;
próby 1, 2, 3, 4

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 2: Krzywa rozkładu ziarnowego popiołów z osadów ściekowych; próby
1, 2, 3, 4

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek nr 3: Krzywa sumowa składu ziarnowego popiołów z osadów ściekowych;
próby 4A, 5, 6, 7

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 4: Krzywa rozkładu ziarnowego popiołów z osadów ściekowych; próby
4A, 5, 6, 7

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek nr 5: Krzywa sumowa składu ziarnowego popiołów z osadów ściekowych;
próby 8, 9, 10, 11

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 6: Krzywa rozkładu ziarnowego popiołów z osadów ściekowych; próby
8, 9, 10, 11

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek nr 7: Krzywa sumowa składu ziarnowego popiołów z osadów ściekowych;
próby 12, 13, 14, 15

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 8: Krzywa rozkładu ziarnowego popiołów z osadów ściekowych; próby
12, 13, 14, 15

Źródło: Opracowanie własne

941

______________________________________________________________________________________________

Rysunek nr 9: Udział procentowy frakcji popiołów z osadów ściekowych; dla cząstek
z przedziałów (250-1000) μm, (100-250) μm

Udział procntowy cząstek
[%]
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Nr próby
(250-500)μm

(100-250)μm

Źródło: Opracowanie własne
Rysunek nr 10: Udział procentowy frakcji popiołów z osadów ściekowych; dla cząstek
z przedziałów (50-100) μm, (2-50) μm i < 2μm

Udział procntowy cząstek
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Źródło: Opracowanie własne

Analizowano udział procentowy cząstek w przedziałach (1000-2000) μm,
(500-1000) μm, (250-500) μm, (100-250) μm, (50-100) μm, (2-50) μm i mniejszych
od 2 μm. Udział procentowy największych cząstek z przedziałów (1000-2000) μm
i (500-1000) μm wyniósł 0. Cząstki o najmniejszych średnicach poniżej 2 μm
odnotowano tylko dla dwóch próbek, tj. próbie nr 3 i 13. Cząstki te stanowiły od
1 do 2% (rysunek nr 10). Dla wszystkich badanych prób, udział procentowy
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cząstek z przedziału (250-500) μm wynosił od 3 do 9%. 9% zawartością ziaren
od 250 do 500 μm charakteryzowały się próby nr 11 i 12.
Największy udział procentowy stanowiły cząstki z przedziałów (100-250) μm,
(50-100) μm i (2-50) μm. Udział cząstek od 100 do 250 μm wynosił 27% dla próby
nr 3, a do 37% dla próby nr 11 (rysunek nr 9). W przypadku przedziału
(50-100) μm, udział ten kształtował się na poziomie od 25% (próba nr 12) do 32%
dla prób nr 5 i 6 (rysunek nr 10). Cząstki o wymiarach od 2 do 50 μm stanowiły
od 28% (próba nr 7) do 40% (próba nr 3). 38% tej frakcji odnotowano również dla
próby 10, a 37 % dla próby nr 13 (rysunek nr 10).
Wyniki analizy pokazują również, że próba nr 3 charakteryzowała się
największym udziałem procentowym cząstek poniżej 50 μm i 100 μm. Udział ten
kształtował się na poziomie 42% dla cząstek o średnicy mniejszej niż 50 μm i 69%
dla cząstek poniżej 100 μm. Wysokim udziałem procentowym cząstek poniżej
100 μm, wynoszącym od 65 do 68%, charakteryzowały się również próby
nr 5, 6 i 10. Próby nr 10 i 13 charakteryzowały się znaczącym udziałem ziaren
poniżej 50 μm, wynoszącym 37-38%.
Analizując wartości składu ziarnowego, w zależności od pory roku, nie
stwierdzono istotnych sezonowych zmian wartości udziałów procentowych frakcji
popiołów z osadów ściekowych.
Wyniki badań gęstości właściwej popiołów z osadów ściekowych
przedstawiono w tabeli nr 3. Najmniejszą wartość gęstości właściwej to jest
3
2,7316 g/cm stwierdzono dla próby nr 6, natomiast największą wartość gęstości
3
właściwej odnotowano dla próby 13 – 2,8752 g/cm . Próba o najmniejszej wartości
gęstości właściwej pochodziła z czerwca 2015 roku, natomiast o największej
z września 2015 roku. Rozrzut wartości gęstości właściwej dla badanych prób
popiołów z osadów ściekowych jest na poziomie 0,1436. Nie stwierdzono istotnych
sezonowych zmian wartości gęstości właściwej badanych popiołów z osadów
ściekowych.
Tabela nr 3: Gęstość właściwa badanych popiołów z osadów ściekowych
NR PRÓBY
1
2
3
4
4A
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Źródło: Opracowanie własne

3

GĘSTOŚĆ WŁAŚCIWA [g/cm ]
2,7914
2,8069
2,8054
2,7677
2,7635
2,7676
2,7316
2,8250
2,8204
2,8396
2,7978
2,8689
2,8444
2,8752
2,8326
2,7929
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Wyniki badań potencjału elektrokinetycznego popiołów przedstawiono w tabeli
nr 4. Badane popioły z osadów ściekowych charakteryzowały się potencjałem
ujemnym na poziomie od -1,6 mV do -9,7 mV. Dla jednej próbki odnotowano
dodatni potencjał, wynoszący 0,8 mV. Przeważnie analizowane próby popiołów
z osadów ściekowych charakteryzowały się potencjałem od -2,6 do -5,1. Najniższy
potencjał, wynoszący od -8,5 mV do -9,7 mV, otrzymano dla trzech prób, tj. próby
nr 4, 11, 12. Również dla trzech prób wielkość ta kształtowała się na poziomie
powyżej -2 mV. Rozrzut wartości potencjału elektrokinetycznego dla badanych
popiołów z osadów ściekowych wynosił 10,5. Stwierdzono tendencję, że
najmniejsze wartości potencjału elektrokinetycznego wystąpiły we wrześniu 2014
i 2015 roku oraz sierpniu 2015, natomiast największa wartość (w tym wypadku
dodatnia) była odnotowana dla próby pobranej w maju 2015 roku. Nie odnotowano
istotnych sezonowych zmian wartości potencjału elektrokinetycznego badanych
popiołów z osadów ściekowych.
Tabela nr 4: Potencjał elektrokinetyczny badanych popiołów z osadów ściekowych
NR PRÓBY
POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY [mV]
1
-1,9 ±0,2
2
-3,9±0,6
3
-3,4±0,2
4
-9,7±0,6
4A
-1,6±0,4
5
-1,7±0,3
6
-2,6±0,4
7
-3,9±0,8
8
-3,2± 0,5
9
0,8±0,4
10
-4,2± 0,6
11
-8,4± 0,1
12
-8,5±0,8
13
-4,9±0,06
14
-4,0±0,4
15
-5,1±0,06
Źródło: Opracowanie własne

Do badania właściwości sorpcyjnych, na podstawie wartości potencjału
elektrokinetycznego, wybrano próbkę nr 3 (przeciętna wartość potencjału
elektrokinetycznego), 9 (największa wartość potencjału elektrokinetycznego) oraz
11 (najmniejsza wartość potencjału elektrokinetycznego). Wyniki badań adsorpcji
błękitu metylenowego dla wybranych trzech próbek popiołów z osadów ściekowych
przestawiono na rysunku nr 11.
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Rysunek nr 11: Procent adsorpcji błękitu metylenowego dla popiołów z osadów
ściekowych
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Źródło: Opracowanie własne

Największą wartość adsorpcji stwierdzono dla próbki 3 po czasie sorpcji
12 godzin, natomiast dla krótszych czasów procesu sorpcji, największym
procentem adsorpcji charakteryzowała się próbka 11 bis, to jest próbka dla
3
zadanego stężenia błękitu metylenowego – 6 mg/dm . Stwierdzono wyraźną
tendencję zależności wartości adsorpcji błękitu metylenowego od wartości
potencjału elektrokinetycznego popiołu z osadów ściekowych. Próbki 9 i 9 bis,
mające dodatnią wartość potencjału elektrokinetycznego, charakteryzują się
najmniejszymi wartościami procentu adsorpcji. Próbki 11 i 11 bis, o najniższym
potencjale elektrokinetycznym, posiadają największe wartości adsorpcji dla czasów
sorpcji od 0,5 do 4 godzin włącznie. Natomiast dla czasów sorpcji 12 oraz
24 godziny, największym procentem adsorpcji charakteryzują się próbki 3 i 3 bis,
tj. próbki o przeciętnej wartości potencjału elektrokinetycznego. Ze względu
na złożoność procesu sorpcji, ustalenie wpływu wartości potencjału elektrokinetycznego na efekt sorpcji wymaga dalszych badań.
Podsumowanie i wnioski
Spalanie komunalnych osadów ściekowych, będące jedną ze stosowanych
metod ich unieszkodliwiania, nie rozwiązuje jednak ostatecznie problemu odpadów. Powstający popiół z osadów ściekowych wymaga dalszego unieszkodliwiania; jedną z alternatyw jest wykorzystanie go w charakterze surowca
do produkcji materiałów budowlanych.
W wyniku przeprowadzanych badań nie stwierdzono istotnych sezonowych
zmian wartości udziałów procentowych frakcji popiołów z osadów ściekowych,
gęstości właściwej oraz potencjału elektrokinetycznego badanych popiołów
z osadów ściekowych. Ze względu na wykorzystanie popiołów ze spalenia osadów
ściekowych jako dodatku do produkcji materiałów budowlanych jest to ważna
informacja. Brak istotnych zmian sezonowych badanych właściwości dodatku

945

______________________________________________________________________________________________

odpadowego ogranicza potrzebę zmian technologii produkcji materiałów
budowlanych.
Ponadto, w wyniku badania sorpcji błękitu metylenowego dla trzech prób
popiołów z osadów ściekowych różniących się wartością potencjału elektrokinetycznego, stwierdzono wyraźną zależność pomiędzy tymi parametrami. Ze względu
na złożony charakter procesu, ustalenie wpływu wartości potencjału elektrokinetycznego na efekt sorpcji wymaga dalszych badań.
Sprzęt (tj. Zetasizer Nano oraz Mastersizer 3000) zakupiono w ramach
Projektu Energis – Budynek Dydaktyczno-Laboratoryjny Inżynierii Środowiska,
Politechnika Świętokrzyska, Kielce (Nr: POIS.13.01.00-00-047/08).
Streszczenie
Spalanie komunalnych osadów ściekowych jest jedną ze stosowanych metod
ich unieszkodliwiania. Popioły ze spalenia osadów ściekowych mogą być
wykorzystane do produkcji materiałów budowlanych. Wiedza o zmienności
sezonowej popiołów z osadów ściekowych jest ważna w kontekście ich
surowcowego wykorzystania. W pracy przedstawiono wyniki badań składu
ziarnowego, gęstości właściwej oraz potencjału elektrokinetycznego popiołów
z osadów ściekowych. Analizowano zmienności sezonowe badanych wielkości.
W badaniach korzystano z porozymetru helowego, zetametru oraz dyfraktometru
laserowego. Na podstawie wyników stwierdzono nieistotne sezonowe zmiany
badanych wartości.
Słowa klucze: popiół z osadów ściekowych, gęstość właściwa, skład
ziarnowy, potencjał elektrokinetyczny, sorpcja
Summary
Combustion of municipal sewage sludge is one of the use disposal methods.
The ashes from combustion of sewage sludge can be used to produce building
materials. Knowledge of the seasonal variation of sewage sludge ash is important
in the context of their use as a raw materials. The paper presents the results
of particle size distribution, specific density and electrokinetic potential of sewage
sludge ashes. Seasonal variations of studied properties were analyzed. The helium
porosimeter, zeta-meter and laser diffractometer were used in this study. On the
results, unimportant seasonal changes were indicated.
Key words: sewage sludge ash, specific density, particle size distribution,
electrokinetic potential, sorption
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Instytut Politologii
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA ENERGETYKI JĄDROWEJ W POLSCE
W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
Wstęp
Problematyka rozwoju energetyki jądrowej w Polsce od kilku lat stanowi
przedmiot wzmożonej debaty publicznej. Po wieloletnim okresie zastoju
i zapomnienia, nastąpił powrót do planów budowy pierwszych elektrowni
atomowych w Polsce. Energia jądrowa należy do najbardziej skondensowanych
źródeł energii, z jakiego obecnie korzysta człowiek. Wielu ekspertów jest zdania,
że przy rozsądnym gospodarowaniu jest to jedna z najczystszych obecnie znanych
form produkcji energii. Jednocześnie znacząco pod tym względem przewyższa np.
technologie oparte na paliwach kopalnych. Szacuje się, że występujące na Ziemi
zasoby uranu wystarczą na pokrycie zapotrzebowania energetycznego ludzkości
na wiele tysięcy lat.
Przedmiot publikacji stanowi problematyka wpływu planowanych elektrowni
jądrowych na bezpieczeństwo środowiska naturalnego Polski. Celem publikacji jest
ukazanie przesłanek i zagrożeń związanych z użytkowaniem siłowni jądrowych na
terenie Polski.
Tezą, jaką należy postawić w publikacji, jest założenie, że rozwój energetyki
jądrowej w Polsce, przy wszystkich płynących z tego tytułu korzyściach, powinien
odbywać się w poczuciu odpowiedzialności i troski za stan środowiska naturalnego
oraz jego mieszkańców.
Publikacja powstała na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, danych
statystycznych oraz źródeł internetowych. Podejście badawcze uwzględnia dane
ilościowe i jakościowe, dotyczące energetyki jądrowej. Narzędzie badawcze
stanowiła analiza danych zastanych i krytyka piśmiennicza.
1. Korzenie energetyki jądrowej na świecie i w Polsce
Początki wykorzystywania energii pochodzącej z rozszczepiania atomów
przypadają na lata 50. XX wieku. Pierwsza siłownia jądrowa na świecie powstała
w 1954 roku w Obnińsku na terenie ówczesnego ZSRR. Na Zachodzie, pierwszymi
elektrowniami atomowymi były Calder Hall w Wielkiej Brytanii i Shippingport
1
w USA, otwarte odpowiednio w 1956 i 1957 roku.
Głównym celem budowy pierwszych elektrowni była jednak produkcja
wzbogaconego materiału rozszczepialnego do produkcji broni jądrowej, a nie
wykorzystywanie w celach energetycznych.
W latach 70. zaczęło gwałtownie przybywać bloków energetycznych
z reaktorami jądrowymi. Corocznie uruchamiano do kilkunastu reaktorów. Do 1978
roku elektrownie atomowe pracowały bez większych zakłóceń, co, w połączeniu
z oczywistymi korzyściami gospodarczymi, stanowiło podatny grunt pod ich rozwój.
1

http://www.atomowe.kei.pl/index.php?Itemid=68&id=51&option=com_content&task=view
5.11.2016 r.)

(pobrano
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W późniejszym okresie dwie poważne awarie w Three Mile Island w 1979 roku
2
i w Czarnobylu w 1986 r. oraz rozrost wymagań dotyczących bezpieczeństwa
bloków jądrowych spowodował spadek zainteresowania tym rodzajem energetyki.
W latach 80. i 90. XX wieku, wiele krajów wstrzymało się z podejmowaniem decyzji
3
o budowie siłowni jądrowych, m.in. Austria czy Włochy.
Po roku 2000 wiele krajów zaczęło ponownie rozpatrywać możliwość budowy
elektrowni jądrowych. Było to spowodowane głównie zobowiązaniami dotyczącymi
ograniczenia emisji dwutlenku węgla, prognozami wzrostu cen paliw kopalnych,
ciągłego wzrostu zużycia energii elektrycznej oraz chęcią dywersyfikacji jej źródeł.
Decyzję o budowie nowych elektrowni podjęło kilka krajów azjatyckich, m.in. Chiny,
Indie. Korea Płn, Korea Płd, Iran, Pakistan. Niektóre kraje rozbudowują istniejące
instalacje (m.in. Słowacja, Słowenia, Kanada), czy też budują zupełnie nowe
4
(Białoruś, Bułgaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie ).
Awaria elektrowni jądrowej Fukushima w Japonii w 2011 roku po raz kolejny
uświadomiła społeczeństwom zagrożenia związane z energetyką jądrową. Pokłosiem tych wydarzeń była decyzja rządu niemieckiego o zamknięciu wszystkich
działających w tym kraju reaktorów jądrowych do 2022 roku, a także rezygnacja,
w wyniku ogólnokrajowego referendum w 2012 roku z budowy nowej inwestycji
5
jądrowej na Litwie.
Początki zainteresowania energetyką jądrową w Polsce datuje się na lata
70. XX w. Plany ZSRR przywidywały rozwój energetyki atomowej, opartej na
6
radzieckiej technologii również w krajach satelickich.
19 grudnia 1972 roku Komisja Planowania przy Radzie Ministrów ustaliła
lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej we wsi Kartoszyno. Niedługo
potem został otwarty posterunek radiometeorologiczny, prowadzący geologiczne
badania klimatu i symulację skażeń w bezpośrednim sąsiedztwie elektrowni.
Jednak ówczesne władze PRL, świadome niedociągnięć technologicznych
reaktorów zza wschodniej granicy, celowo opóźniały rozpoczęcie robót.
Dopiero w 1982 roku rozpoczęto budowę elektrowni Żarnowiec w woj.
Pomorskim, która miała stanowić część szerszego polskiego programu rozwoju
energetyki jądrowej. W skład programu miał wchodzić również planowany podobny
obiekt w miejscowości Klempicz i inne lokalizacje. Inwestycja prowadzona do
końca lat 80. została ostatecznie zaniechana w 1990 roku, mimo dużego
zaawansowania robót budowlanych. Zadecydowały o tym głównie naciski opinii
7
publicznej oraz niejednoznaczność kwestii bezpieczeństwa.
Wydarzenia
te przekreśliły możliwości uruchomienia jakiejkolwiek siłowni jądrowej w Polsce
na wiele lat i zmarnowały znaczne środki finansowe zainwestowane do tej pory
8
w żarnowiecką budowę. Podjęte wówczas decyzje były krytykowane przez wielu
9
ekspertów z dziedziny atomistyki.
2

http://wyborcza.pl/1,75400,2459432.html?disableRedirects=true (pobrano 22.10.2016 r.)
http://www.rp.pl/artykul/673909-Wlosi-rezygnuja-z-atomu.html (pobrano 12.10.2016 r.)
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-t-z/united-arab-emirates.as
px (pobrano 17.10.2016 r.)
5
http://www.bbc.com/news/world-europe-13592208 (pobrano 3.11.2016 r.)
6
J. Rolicki, Edward Gierek. Przerwana dekada, Fakt. Warszawa 1990
7
T. Syryjczyk, Przesłanki decyzji w przedmiocie likwidacji Elektrowni Jądrowej Żarnowiec, spisane
w 1999 roku z notatek do referatu na posiedzenie rady Ministrów w 1990 r.
8
G. Łyś, Atomowi uchodźcy, „Magazyn”, dodatek do „Rzeczpospolitej”, nr 31, (264), 3.08.2001 r.
9
I. Kordulska, Zanim wejdziesz na drzewo, rozdz. 4.4. Kraków 1999
3
4
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Od kilku lat na nowo pojawiają się plany wybudowania nowych elektrowni
jądrowych w Polsce. W obliczu dostępu do nowoczesnych technologii zachodnich,
umożliwiających budowę bezpieczniejszych i sprawdzonych reaktorów, zmienia
się nastawienie społeczne w kierunku większego poparcia nowych planów.
Społeczności lokalne coraz częściej są świadome atutów, a nie tylko zagrożeń
związanych z tymi inwestycjami.
W 2009 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad nowym
10
Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. Potencjalne miejsca pod budowę
zgłosiło aż 28 gmin w całym kraju, co świadczy o poważnych zmianach
w podejściu do problematyki jądrowej. Państwowa Agencja Atomistyki wytypowała
na lokalizację przyszłej inwestycji już wcześniej rozpatrywane Żarnowiec
i Klempicz, ale także 6 lokalizacji zastępczych i 5 lokalizacji na składowanie
odpadów. Żarnowiec wygrał ranking lokalizacji na budowę pierwszej elektrowni
jądrowej. Jej planowany koszt to ok. 10 mld euro. Wraz z PGE, ten projekt chcą
realizować m.in. Amerykanie, Francuzi, Koreańczycy oraz Czesi. Rządowy
Program Polskiej Energetyki Jądrowej przewiduje, że pierwszy prąd z polskich
11
elektrowni popłynie w 2024 roku.
2. Przesłanki i bariery w wykorzystywaniu energetyki jądrowej w Polsce
Wykorzystywanie energii z rozszczepu atomów przynosić może wymierne
korzyści, ale należy również zdawać sobie sprawę z trudności i zagrożeń. Każdy
kraj, który zamierza korzystać z tego źródła energii, powinien wziąć pod uwagę
przesłanki, jak również i bariery. Dotyczy to w szczególności tych państw, w tym
również Polski, które po raz pierwszy zamierzają budować u siebie elektrownię
jądrową. Biorąc pod uwagę szanse rozwoju energetyki jądrowej w Polsce,
należy w pierwszej kolejności brać pod uwagę aktualną sytuację energetyczną
kraju. Zużycie energii elektrycznej na mieszkańca w Polsce wynosi obecnie
3900 kWh/rok brutto, natomiast średnia dla krajów starej piętnastki UE wynosi
8500 kWh/rok. Prognozy Ministerstwa Gospodarki przewidują, że w ciągu 25 lat
zapotrzebowanie na energię elektryczną w naszym kraju powinno ulec podwojeniu,
pomimo niemal dwukrotnego zmniejszenia energochłonności naszej gospodarki
12
w przeliczeniu na jednostkę PKB. Będzie to determinować konieczność budowy
nowych elektrowni. Ponadto należy brać pod uwagę:
- Prognozy Ministerstwa Gospodarki przewidujące, że do roku 2030 roczne
zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie około 270 TWh,
natomiast moc w systemie energetycznym kraju powinna być na poziomie
45 GWe, natomiast prognozowana moc zainstalowana wyniesie 20 GWe,
- 93% energii elektrycznej w Polsce pozyskuje się z elektrowni spalających
węgiel,
- W UE głównym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej jest węgiel
i energia jądrowa (po 30% udziału).

10

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/elektrownia_jadrowa_w_polsce_do_2020_r_86268.html (pobrano
5.10.2016 r.)
11
http://www.mojaenergia.pl/strony/1/i/504.php (pobrano 16.10.2016 r.)
12
Ministerstwo Gospodarki RP, Prezentacja Energetyka jądrowa w Polityce energetycznej Polski
do 2030 roku. Warszawa, 26 maja 2008 r.
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Największą korzyścią, płynącą z posiadania siłowni atomowych, są niskie
koszty wytworzenia energii elektrycznej w porównaniu do innych dostępnych
metod (Tabela nr 1).
Tabela nr 1: Ilości energii elektrycznej uzyskiwanej z wykorzystania 1 kg odpowiedniego paliwa w różnych technologiach
PALIWO
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA kWh/kg
Zrębki drzewa (biomasa)
1
Węgiel kamienny
3
Węgiel brunatny
1
Olej opałowy
4
Gaz ziemny
6
Uran naturalny (reaktory CANDU, GCR)
40 000
Uran wzbogacony (reaktory PWR, BWR)
45 000
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych World Nuclear Association

Dane zawarte w tabeli nr 1 wyraźnie wskazują na silne dysproporcje w ilości
uzyskiwanej energii z 1 kg paliwa uranowego, a innymi rodzajami paliw
wykorzystywanych w energetyce.
Oprócz niskich kosztów wytwarzania energii, istotną zaletą jest brak emisji
gazów cieplarnianych do atmosfery i tym samym możliwość łatwiejszego
spełnienia zobowiązań względem UE, takich jak Pakiet Energetyczno-Klimatyczny.
Ponadto, możemy wymienić inne korzyści wynikające z funkcjonowania
energetyki jądrowej dla Polski:
- poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju,
- niskie koszty zewnętrzne pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł
jądrowych, porównywalne ze źródłami energii odnawialnej,
- dostępność uranu z regionów, które są politycznie stabilne,
- niskie wahania cen paliw do elektrowni jądrowych,
- niskie koszty transportu paliwa jądrowego,
- nowe płaszczyzny kontaktów międzynarodowych,
- wpływ na przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego,
- możliwość wykorzystywania do produkcji wodoru i konwersji węgla na
13
paliwa ciekłe i gazowe.
Istotne profity z lokalizacji elektrowni jądrowych mogą osiągać społeczności
lokalne. Są to przede wszystkim cenne nowe miejsca pracy, szczególnie dla
osób z wyższym wykształceniem oraz dochody z tytułu odprowadzanych przez
elektrownie podatków. Wielu przedstawicieli samorządów terytorialnych upatruje
także w elektrowniach atomowych szans na zwiększenie zainteresowania ze
strony turystów.
W krajach, w których już powstały elektrownie, dodatkowo stosuje się różne
systemy zachęt. We Francji okoliczni mieszkańcy mają zapewnioną darmową
służbę zdrowia, w USA darmowe autostrady. W Polsce Ministerstwo Gospodarki
planuje obniżenie cen energii elektrycznej o połowę dla mieszkańców powiatu,
14
w którym powstanie elektrownia jądrowa.

13
14

http://www.mdi.com.pl/pl/raporty/energetyka-jadrowa.pdf (pobrano 28.10.2016 r.)
H. Sadowski, W Polsce powstanie pierwsze elektrownia atomowa, „Polska The Times”, 7 lipca 2008
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W 2011 roku, w promieniu 300 km od granic Polski, funkcjonowały 23 bloki
15
energetyczne w 10 elektrowniach. Rosja w obwodzie kaliningradzkim i Białoruś
16
w obwodzie grodzieńskim budują nowe atomowe inwestycje. Fakt posiadania
przez wszystkich naszych sąsiadów elektrowni atomowych może również stanowić
zachętę i czynnik motywujący.
Oprócz korzyści należy rozważyć również i bariery. Dotyczą one
w szczególności krajów bez doświadczeń w zakresie wykorzystywania energii
atomowej. Wśród najważniejszych trudności związanych z energetyką jądrową
wymienić możemy:
- wysokie koszty inwestycyjne i długi okres realizacji (około 15 lat),
- zagrożenia związane z awariami i konieczność zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji,
- negatywny odbiór wśród społeczności lokalnych i opinii publicznej,
- problem ze składowaniem odpadów jądrowych,
- konieczność zapewnienia wykwalifikowanej kadry.
Ponadto, każda działająca elektrownia musi dostosowywać się do zaleceń
ustalanych przez organizacje międzynarodowe oraz urzędy dozoru jądrowego.
Należy też liczyć się z koniecznością prowadzenia działań edukacyjnych na temat
energetyki jądrowej wśród społeczeństwa.
Do poważnych barier zaliczyć też możemy rosnący od lat 90. udział
17
energetyki odnawialnej w bilansie energetycznym Polski. W pierwszej kolejności
należy tu wymienić energetykę wiatrową, wodną i spalanie biomasy. W 2013 roku
udział OZE w krajowym zużyciu energii stanowił 12%, ale w 2020 ma stanowić
15%. Biorąc pod uwagę politykę UE i Polski w tym zakresie może się okazać, że
szybki rozwój OZE uczyni inwestowanie w energetykę jądrową nieopłacalnym.
3. Bezpieczeństwo ekologiczne energetyki jądrowej w Polsce
Kwestie bezpieczeństwa ekologicznego planowanych elektrowni jądrowych
w Polsce należą do najważniejszych przesłanek sensowności ich budowy.
Wywołują również najwięcej sporów i emocji społecznych. Obawy przed
awaryjnością radzieckich rozwiązań technicznych, zastosowanych przy budowie
elektrowni w Żarnowcu, były głównym powodem jej niezrealizowania u progu lat
90.
Podstawowe zagrożenie związane z użytkowaniem elektrowni jądrowej
wynika z faktu, że w reaktorze jądrowym znajdują się produkty rozszczepienia,
gromadzące się tam podczas jego pracy. Grożą one napromieniowaniem
człowieka, czy innych organizmów żywych, gdy wydostaną się poza elektrownię.
Powodują również poważne straty ekologiczne.
Obecnie każda elektrownia musi spełniać szereg norm ustalonych przez
krajowe urzędy dozoru jądrowego i rekomendowanych przez Międzynarodową
Agencję Energii Atomowej. Od lat reaktory budowane są tak, by w razie wzrostu
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http://www.nuclear.pl/polska,wokol,elektrownie-jadrowe-wokol-polski.html (pobrano 28.10.2016 r.)
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temperatury, ich moc samoczynnie malała a nie rosła i by każdy reaktor był
18
wyposażony w wytrzymałą i szczelną obudowę bezpieczeństwa.
W Czarnobylu pracował reaktor RBMK, który nie spełniał tych zasad, nie był
wyposażony w obudowę bezpieczeństwa, ponadto posiadał istotną wadę projekto19
wą elementów bezpieczeństwa. Natomiast w elektrowniach jądrowych, budowanych przez kraje OECD, zasady te są rygorystycznie przestrzegane. Energetyka
jądrowa jest dziedziną techniki, która podlega jednym z najbardziej rygorystycznie
skonstruowanych systemów prawnych na świecie.
Przesłankami decydującymi o lokalizacji elektrowni na danym terenie są m.in.:
- dostęp do dużego zbiornika wodnego,
- bezpieczeństwo sejsmiczne,
- odległość od dużych skupisk ludności,
- dalekie sąsiedztwo obszarów chronionych,
- zapotrzebowanie na energię i ograniczenia systemu energetycznego,
- odległość zakładów chemicznych (zagrożenie wybuchem w takim
zakładzie),
- korytarze powietrzne (ryzyko upadku samolotu),
- drogi ewakuacyjne,
- własność gruntu,
- akceptacja społeczna.
Powyższe warunki najpełniej spełniają takie miejscowości, jak Żarnowiec,
Klempicz oraz Kopań. Kolejne, brane pod uwagę lokalizacje, to Nowe Miasto nad
Pilicą (woj. mazowieckie) i Bełchatów. Wszystkie miejscowości są położone
w środkowej i północnej Polsce.
W opinii większości ekspertów, już od lat 70. Żarnowiec stanowi
najkorzystniejszą lokalizację. Leży blisko Jeziora Żarnowieckiego jako zbiornika
wodnego i blisko wybrzeża Bałtyku, jest oddalony od dużych skupisk ludności,
bezpieczny
sejsmicznie. W północnej Polsce występuje równie większe
20
zapotrzebowanie na energię.
Dużą rolę odgrywa również akceptacja społeczna danej lokalizacji.
Społeczeństwo Żarnowca, świadome postępu technologicznego, jest dziś bardziej
przychylne nowej inwestycji niż kiedyś. Natomiast planowana przez Polską Grupę
Energetyczną lokalizacja w Gąskach została w 2012 roku odrzucona w referendum
przez mieszkańców. W związku z tym, PGE wycofała się w 2016 roku z tej
21
inwestycji.
Kolejną kwestią, dotyczącą bezpieczeństwa ekologicznego energetyki
jądrowej w Polsce, jest sprawa postępowania z odpadami radioaktywnymi,
pochodzącymi z reaktorów jądrowych. Z rocznej eksploatacji elektrowni jądrowej
o mocy 1000 MWe otrzymuje się ok. 20 ton wypalonego paliwa, zajmującego
3
3
objętość ok. 10 m oraz około 150 ton (objętość ok. 100 m ) niskoaktywnych
odpadów. W przypadku konwencjonalnej elektrowni o tej samej mocy, zasilanych
18
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węglem kamiennym lub brunatnym, jest to odpowiednio kilkaset tysięcy lub kilka
22
milionów ton rocznie. Stanowi to kolejny argument na korzyść energetyki
jądrowej.
W Polsce funkcjonuje tylko jedno Krajowe Składowisko Odpadów
23
Promieniotwórczych w Różanie. Obiekt pracujące od 1960 roku, w związku
z wykorzystywaniem odpadów pochodzących z krajowych reaktorów
doświadczalnych EWA i MARIA. W przypadku reaktorów energetycznych, istnieje
możliwość wykorzystania paliwa jądrowego na zasadach leasingu. Po wykorzystaniu paliwo to jest zwracane producentowi. Niemniej jednak, należy zadbać
o stworzenie nowego własnego składowiska, które zapewniałoby bezpieczne
przechowywanie odpadów jądrowych, bez szkody dla środowiska naturalnego.
Lokalizacja takich składowisk budzi nie mniejsze emocje niż lokalizacja samych
elektrowni. Pokłady soli kamiennej, które występują w Polsce, nadają się
24
wyjątkowo dobrze do składowania odpadów radioaktywnych. Sól w pokładach
jest, według opinii ekspertów, absolutnie szczelna, więc żadne substancje
promieniotwórcze nie przedostają się do środowiska, np. do wód gruntowych.
Bezpieczeństwo ekologiczne, związane z wykorzystaniem energetyki
jądrowej, możemy również rozpatrywać w aspekcie spadku wykorzystania
energetyki opartej na spalaniu surowców energetycznych. Obecnie prawie całość
(93%) energii elektrycznej pozyskuje się z węgla. Dodatkowo, do 2040 roku
planuje się znaczne zmniejszenie ilości wydobywanego węgla brunatnego
z obecnie eksploatowanych kopalni, co pokazuje rysunek nr 1.
Rysunek nr 1: Prognozowane wydobycie węgla brunatnego w polskich kopalniach
odkrywkowych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Gospodarki
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http://elektrownia-jadrowa.pl/Fakty-i-mity-na-temat-energetyki-jadrowej.html (pobrano 4.11.2016 r.)
A. Strupczewski, Czy mamy obawiać się odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowych?, Komisja
Bezpieczeństwa Jądrowego Instytutu Energii Atomowej, Biuletyn Miesięczny PSE, kwiecień 2006
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M. Tatarzyński, Perspektywy rozwoju energii atomowej w Polsce. Warszawa 2006.
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Po przyjęciu protokołu z Kioto i wejściu do UE, Polska zobligowana jest do
znacznego zredukowania emisji CO2 do atmosfery, co stawia pod znakiem zapy25
tania budowę dalszych elektrowni węglowych. Polska należy do niechlubnych
liderów w zakresie emisji gazów cieplarnianych w Europie (Rysunek nr 2).
Rysunek nr 2: Całkowita emisja dwutlenku węgla przez wybrane kraje UE w Mt CO2
w 2013 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Globar Carbon Budget 2014

25

Protokół podpisany w 1997 r. w Kioto, w którym 39 państw uprzemysłowionych zobowiązało się do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 5,2% poniżej poziomu z 1990 roku w okresie 2008-2012
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Rozwój energetyki jądrowej i odnawialnej mógłby przyczynić się do poprawy
sytuacji ekologicznej i zmniejszenia zagrożenia związanego z emisją gazów
cieplarnianych.
Zakończenie
Rozwój energetyki jądrowej w Polsce jest niepewny i będzie zależał od wielu
czynników. Ten rodzaj energetyki, podobnie jak i inne sposoby pozyskiwania
energii, posiada, oprócz zalet, również i wady. Dużą rolę w planowaniu jego
rozwoju w Polsce będą odgrywały doniesienia o kolejnych awariach reaktorów
jądrowych i zmiana nastrojów społecznych za elektrowniami bądź przeciw nim.
W Polsce nadal przeciwnicy przeważają nad zwolennikami elektrowni atomowych.
Należy wziąć także pod uwagę narastającą konkurencję ze strony
odnawialnych źródeł energii. Stanowią one również istotną alternatywę dla budowy
siłowni jądrowych.
Ponadto, nade wszystko trzeba również zadbać o zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego planowanych inwestycji. A więc bezawaryjne funkcjonowanie,
bezpieczną utylizację odpadów. Bez spełnienia tego warunku może się bowiem
okazać, że wszelkie wysiłki zostaną zmarnowane. Patrząc z innej perspektywy,
bezpieczne siłownie atomowe mogłyby odciążyć środowisko naturalne od szkodliwego wpływu elektrowni węglowych.
Streszczenie
Celem i przedmiotem publikacji jest przedstawienie kwestii bezpieczeństwa
ekologicznego oraz przesłanek i barier w obliczu planowanego przez rząd rozwoju
energetyki jądrowej w Polsce.
W artykule dokonano charakterystyki początków rozwoju energetyki jądrowej
na świecie i w Polsce. Przedstawiono historię pierwszej planowanej inwestycji
jądrowej w Żarnowcu i przyczyny jej zaniechania. Scharakteryzowano bieżące
plany rządowe ponownego rozwijania energetyki jądrowej. W Polsce i zmianę
podejścia do problemów bezpieczeństwa elektrowni atomowych.
Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację energetyczną kraju, opisano przesłanki
i bariery w rozwijaniu energetyki jądrowej w Polsce. Szczególną uwagę
poświęcono problematyce bezpieczeństwa ekologicznego energetyki jądrowej.
Omówiono uwarunkowania bezpiecznej lokalizacji tego typu inwestycji, wskazując
najbardziej adekwatne miejsca pod przyszłe elektrownie. Poświęcono uwagę
kwestii bezpiecznego składowania odpadów radioaktywnych.
W artykule omówiono także możliwości poprawy bezpieczeństwa
ekologicznego Polski, w wyniku spadku wykorzystania energetyki opartej na
spalaniu surowców energetycznych. Ukazano możliwości roli, jaką mogą odegrać
elektrownie jądrowe w obliczu spadku wykorzystywania tradycyjnych surowców
energetycznych.
Tezą, jaką należy postawić w publikacji, jest założenie, że rozwój energetyki
jądrowej w Polsce, przy wszystkich płynących z tego tytułu korzyściach, powinien
się odbywać w poczuciu odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz
jego mieszkańców.
Publikacja powstała na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, danych
statystycznych oraz źródeł internetowych. Podejście badawcze uwzględnia dane

956

______________________________________________________________________________________________

ilościowe i jakościowe, dotyczące energetyki jądrowej. Narzędzie badawcze
stanowiła analiza danych zastanych i krytyka piśmiennicza.
Słowa klucze: bezpieczeństwo, ekologia, elektrownia jądrowa, odnawialne
źródła energii, perspektywy
Summary
Object and purpose of the publication is to present the issue of safety and
environmental reasons and barriers faced by the government planned
development of nuclear energy in Poland.
In the article the characteristics of the beginning of the development of nuclear
energy in the world and in Poland. It presents the history of the first of the planned
investment in nuclear Żarnowiec and the causes of its failure to act. Characterized
by the current government plans to re-develop the nuclear power industry
in Poland and the change in the approach to the problems of safety of nuclear
power plants. Taking into account the current energy situation of the country,
describes the prerequisites and barriers in the development of nuclear energy
in Poland. Particular attention was paid to the problems of ecological safety
of nuclear power in Poland. We discuss the conditions of a safe location this type
of investment, indicating the most appropriate place for future power plants.
Devoted attention to the issue of safe storage of radioactive waste.
The article also discusses the possibilities for improving the environmental
safety of Polish as a result of decline in the utilization of energy based on the
combustion of energy resources. It shows possibilities of the role they can play
nuclear power plants in the face of declining use of traditional energy resources.
Thesis to be put in the publication is the assumption that the development
of nuclear energy in Poland, with all the benefits of the benefits of this title should
be done with a sense of responsibility for the state of the environment and
its inhabitants. The publication was based on the available literature, statistics, and
web sources. Research approach takes into account qualitative and quantitative
data concerning nuclear energy. The research tool was the analysis of existing
data and writing criticism.
Key words: security, ecology, nuclear power, renewable energy, perspective
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Sławomir SZYMOCHA
Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA BEZZAŁOGOWYCH POJAZDÓW
LATAJĄCYCH DO ANALIZY JAKOŚCI POWIETRZA

Wprowadzenie
Poważnym problem naszej ekspansywnie rozwijającej się cywilizacji są
między innymi zanieczyszczenia. Efektem procesów produkcyjnych są związki
chemiczne
przekazywane
do
powietrza.
Proces
spalania
materiału
energetycznego obarczony jest generowaniem związków chemicznych,
przedostających się do powietrza. Nadmiar określonych frakcji wpływa negatywnie
na środowisko oraz organizmy żywe. WHO alarmowało w swoim raporcie
z 2016 r., iż ponad 80% ludzi mieszkających w rejonach zurbanizowanych jest
1
narażonych na wdychanie powietrza niespełniającego ustalonych norm.
Rządy poszczególnych krajów, przez edukację społeczeństwa, starają się
zapobiegać narastającemu zjawisku smogu. Głównym kryterium, umożliwiającym
ograniczenie emisji zanieczyszczeń, jest budżet państwa. Kraje wysoko rozwinięte
mogą sobie pozwolić na szeroko zakrojone akcje uświadamiające ludność
o skutkach spalania niewłaściwych materiałów. Dodatkowo prowadzone są akcje
dofinansowań wymiany instalacji centralnego ogrzewania na bardziej wydajne oraz
nisko emisyjne. Kraje posiadające na swoim terenie bogate źródła geotermalne,
kładą nacisk na jak największe ich wykorzystanie. Islandia pokrywa ze źródeł
geotermalnych 90% swojego zapotrzebowania na energię grzewczą w domach.
2
Dodatkowo energia zużywana jest do instalacji topienia śniegu. Budowane
są zdecentralizowane instalacje grzewcze, do których podłączane są wsie czy
też niewielkie ośrodki miejskie. Dzięki decentralizacji zmniejsza się ryzyko awarii
na większym terenie oraz zmniejszają się straty spowodowane przesyłem ciepła.
Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli zwróci się uwagę na kraje
niskorozwinięte o małym budżecie przeznaczonym na ochronę środowiska. Jakość
powietrza dużych miast Indii jest bardzo niska, większość norm, zarówno
poziomów pyłów zawieszonych jak i innych związków szkodliwych, jest
przekroczona Dodatkowym czynnikiem jest niska świadomość społeczeństwa co
do skutków spalania tworzyw sztucznych oraz innych materiałów powodujących
uwalnianie dużej ilość związków szkodliwych.
Sytuacja w Polsce przedstawia się dużo lepiej, choć odstajemy znacznie od
krajów takich jak Francja czy Niemcy. Przyczyn takiego stanu można się upatrywać
w braku elektrowni atomowej. Powstanie takowego obiektu w Polsce pozwoliłoby
wygasić część bloków elektrowni węglowych oraz zredukować emisję CO 2.
Przedsiębiorstwa muszą trzymać się ściśle ustalonych norm co do generowanych
1

2

N. Osseiran, K. Chriscaden, Air pollution levels rising in many of the world’s poorest cities,
World
Health
Organization,
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollutionrising/en/ (pobrano 13.05.2016 r.)
A. Ragnarsson, Geothermal Development in Iceland 2010-2014, Proceedings World Geothermal
Congress 2015 Melbourne, 2015
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zanieczyszczeń. Stosują różnego rodzaju instalacje filtrujące czy też regulujące
procesy spalania materiałów. Duże firmy, np. cementownie, elektrociepłownie,
posiadają skompilowane układy pomiarowe, ostrzegające o przekroczeniu norm
zawartości związków szkodliwych generowanych do powietrza. Ośrodki takie jest
łatwo zweryfikować, z racji ich małej liczby oraz częstych kontroli rządowych
organów. Jednak, jak się okazuje, większa ilość zanieczyszczeń generowana jest
przez gospodarstwa domowe opalane niewłaściwymi materiałami. Ogromna liczba
gospodarstw domowych znacznie utrudnia identyfikację źródeł zanieczyszczeń.
Stacjonarne platformy pomiarowe
Postęp technologiczny wymusza na jednostkach pomiarowych konieczność
prezentacji uzyskanych danych w czasie rzeczywistym. Budowane są specjalne
systemy zbierające dane z różnych jednostek pomiarowych, swoistego rodzaju
agregatory danych pomiarowych. Umożliwiają one interpretacje ogromnych ilości
3
danych z wielu różnych systemów pomiarowych (Rysunek nr 1). System,
pobierając dane, nie gwarantuje każdorazowo takiego samego zestawu wartości
pomiarowych. Najczęściej mierzone są jedynie temperatura, wilgotność oraz pyły
zawieszone, np. PM10. Dodatkowym czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę
podczas interpretacji danych pomiarowych, jest częsty bak informacji o zainstalowanym sprzęcie pomiarowym. Brak klasyfikacji zakresu pomiarowego oraz błędu
może niejednokrotnie zdyskwalifikować pomiar.
Stacjonarny pomiar jakości oraz składu powietrza prowadzi Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska. Posiada on swoje stacje pomiarowe na terenie
całego województwa. Wyniki pomiarów są prezentowane na stronie www. Urząd
jest zobowiązany do określania poziomów niektórych substancji, informowania
o tym oraz przedstawienia określonych planów zaradczych. Jako poziom
dopuszczalny, określa się stężenie substancji, w jakich bezpiecznie mogą
przebywać ludzie. Poziom docelowy określany jest jako czasowy plan realizacji
zmniejszenia zawartości czynników szkodliwych, najczęściej przez identyfikacje
źródeł zanieczyszczeń, co prowadzi do ich usunięcia lub zmniejszenia wydzielania
zanieczyszczeń do powietrza. Poziom informowania oznacza stężenie czynnika
w powietrzu, powyżej którego występuje zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
Po przekroczeniu zawartości określonego czynnika w powietrzu, w życie zostaje
wprowadzony poziom alarmowy, mający na celu alarmować o bezpośrednim
zagrożeniu dla zdrowia ludzkiego. Jako cel długoterminowy określa się plan
osiągnięcia określonego poziomu substancji na przełomie lat. Cel taki jest
4
realizowany, jeżeli nie można zastosować bezpośrednich środków zaradczych.

3

4

Air Pollution in Europe: Real-time Air Quality Index Visual Map, http://aqicn.org/map/europe
/#@g/52.0089/19.4513/7z (pobrano 19.02.2017 r.)
Dz.U. 2012, poz. 1031
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Rysunek nr 1: Ekran systemu Worldwide Air Quality

Źródło: Air Pollution in Europe: Real-time Air Quality Index Visual Map, http://aqicn.
org/map/europe/#@g/52.0089/19.4513/7z (pobrano 19.02.2017 r.)

Jednostki dokonujcie pomiaru dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska to najczęściej duże systemu o budowie kontenerowej (Rysunek nr 2).
Rysunek nr 2: Stacja pomiarowa na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, System monitoringu
jakości powietrza, http://www.opole.pios.gov.pl:81/stacje/stacja/1 (pobrano 19.02.2017 r.)
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Stacja otoczona jest płotem, w celu ograniczenia aktów wandalizmu oraz
kradzieży. System pomiarowy można określić jako automatyczno-manualny, z racji
tego, iż część pomiarów odbywa się za pomocą wbudowanej automatyki
pomiarowej, natomiast reszta manualnie. Stacja bada automatycznie związki, takie
jak benzen, tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon, tlenek azotu,
dwutlenek azotu oraz pyły zawieszone PM2.5 oraz PM10. Metodą manualną
odbywają się pomiary zawartości metali ciężkich w pyłach zawieszonych (PM10),
5
takich jak arsen, kadm, nikiel, ołów, oraz benzo(a)pirenu. Jednostki takiej
konstrukcji wyposażone są we własny obieg powietrza, powietrze wprowadzane
jest do obudowy za pomocą filtrów. Celem zapewnienia stałych warunków
temperaturowych, wnętrze, wraz z aparaturą pomiarową, jest sztucznie ogrzewane
oraz chłodzone. Temperatura zadana dla urządzeń pomiarowych wynosi
najczęściej 25°C, całość konstrukcji wykonana jest z płyt warstwowych. Zapewnia
to dobrą izolacje termiczną. Stacja określa warunki pogodowe, w jakich
prowadzony jest pomiar substancji za pomocą szeregu czujników umieszczonych
na zewnątrz jednostki. Za pomocą anemometru prowadzony jest pomiar
temperatury, wilgotności ciśnienia, kierunku wiatru oraz jego siły. Pomiar
temperatury prowadzony jest co najmniej dwupunktowo, co znacznie zwiększa
6
jego dokładność, dzięki uśrednieniu wyników pomiarowych. Pomiar dwupunktowy
związany jest również ze sprawdzeniem różnicy miedzy powietrzem nad stacją
pomiarową oraz przy gruncie. Zbyt duża różnica może świadczyć o inwersji
7
powietrza oraz nagromadzeniu się związków zawieszonych blisko gruntu.
Rysunek nr 3: Budowa przykładowej jednostki sprawdzającej jakość powietrza

Źródło: I. Lonel, F. Popescu, Methods for Online Monitoring of Air Pollution
Concentration, INTECH Air Quality, 2010
5

6

7

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, System monitoringu jakości powietrza,
http://www.opole.pios.gov.pl:81/stacje/stacja/1 (pobrano 19. 02.2017 r.)
United States Environmental Protection Agency, Meteorological Monitoring Guidance for Regulatory
Modeling Applications, 2000
State of Oregon, Air-Quality-Monitoring, https://www.oregon.gov/deq/aq/Pages/Air-Quality-Monitor
ing.aspx (pobrano 01.01.2017 r.)
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Powietrze dociera do układu pomiarowego za pomocą głowicy z wypustami,
umieszczonej zewnątrz jednostki pomiarowej. Następnie jest transportowane do
serii komór czujników umieszczonych równolegle. Czujniki pomiarowe dobierane
są ze względu na rodzaj związku badanego. Dane z czujników przekazywane są
do wielokanałowego przetwornika analogowo cyfrowego. Następnie przetworzone
sygnały cyfrowe wędrują do komputera przemysłowego. Dane te zostają
zarchiwizowane cyfrowo na dysku komputera oraz na pamięci nieulotnej. Wiele
jednostek pomiarowych posiada wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej,
służący do monitorowania samej jednostki oraz przesyłania danych. Dane
przesłane do systemu znajdującego się w chmurze zostają obrobione w celu
interpretacji. System może zostać przetestowany pod względem poprawności
pomiaru. Dzięki zbiornikowi gazu, możliwe jest odcięcie dopływu zewnętrznego
powietrza do układu. Następnie podaje się gaz oraz sprawdza odczyty czujników.
Stacjonarne jednostki pomiarowe cechują się bardzo dużą dokładnością,
jednak ich naturalną wadą jest pomiar prowadzony punktowo. Dzięki stacjom
pogodowym, mierzącym siłę oraz kierunek wiatru, można oszacować kierunek,
z którego napływają zanieczyszczania. Jednak dopiero wiele jednostek
pracujących na małym terenie pozwoliłoby określić przybliżone miejsce pojawienia
się zanieczyszczeń. Każda z jednostek sieci pomiarowej dokonywałaby pomiaru
jednostkowego składu powietrza oraz kierunku wiatru. Dzięki uwzględnieniu wielu
danych co do położenia chmury związków oraz ich intensywności, można by było
oszacować położenie źródła zanieczyszczeń. Jest to bardzo drogie rozwiązanie,
opierające się na ogromnej liczbie mikrojednostek, z racji tego prawie nie
stosowane w praktyce.
Ruchome platformy pomiarowe
Ograniczenia stacjonarnych jednostek w pomiarach można rozwiązać za
pomocą ruchomych platform pomiarowych. Dzięki swojej mobilności, mogą one
dokonywać pomiaru na określonym terenie. Możliwe jest również sporządzanie
map danego terenu, wraz z uwzględnieniem źródeł zanieczyszczeń. Pomiar
odbywa się podczas przemieszczania się jednostki pomiarowej, zgodnie
z wczesnej określona trasą. Przeniesienie stacjonarnej jednostki pomiarowej wiąże
się wielokrotnie z koniecznością uzyskania pozwolenia na zajęcie terenu oraz
z doprowadzeniem do niego zasilania. Koszt nowej jednostki pomiarowej jest
również bardzo duży, z racji specjalistycznej obudowy oraz układu grzewczochłodniczego. Dodatkowo, każda z nowych jednostek musi zostać wyposażona
w alarm. Kompromisem między dokładnością a mobilnością są samochody
z wbudowaną jednostką pomiarową (Rysunek nr 4).
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Rysunek nr 4: Jednostka pomiarowa wbudowana w samochód

Źródło: C. Sarnoski, State of Delaware, Moveable Monitoring Platform (MMP),
http://www.dnrec.delaware.gov/Air/Pages/MAMP.aspx (pobrano 01.02.2017 r.)

Jednostka zawiera wszystkie elementy stacjonarnej stacji pomiarowej.
Naczepa samochodu została przysposobiona do przewożenia aparatury
pomiarowej.
Karoserie
naczepy wyposażono
dodatkowo
w izolację
najprawdopodobniej poliuretanową; ma to na celu utrzymanie stabilnych warunków
środowiskowych wewnątrz naczepy. Dodatkowe czujniki, umieszczone na
statywach, rozstawiane są na dachu samochodu pomiarowego. System mobilny
może dokonywać pomiaru pyłów zawieszonych PM2.5, PM10, ozonu, zawartości
8
węgla czarnego w PM2.5, tlenków azotu, dwutlenku siarki. Do standardowego
wyposażenia należy stacja pogodowa, dokonująca pomiaru prędkości wiatru,
kierunku oraz temperatury. Na podstawie zdjęć jednostki pomiarowej można
wywnioskować, iż posiada ona w pełni zautomatyzowany system pomiaru pyłów
zawieszonych. Zabudowano go w stelażu szafy rakowej. Umożliwia to szybką
wymianę uszkodzonego modułu, ograniczającą się do demontażu czterech śrub
oraz odłączenia przewodów (Rysunek nr 5).
Rysunek nr 5: Wnętrze mobilnej jednostki pomiarowej

Źródło: C. Sarnoski, State of Delaware, Moveable Monitoring Platform (MMP),
http://www.dnrec.delaware.gov/Air/Pages/MAMP.aspx (pobrano 1.02.2017 r.)
8

C. Sarnoski, State of Delaware, Moveable Monitoring Platform (MMP), http://www.dnrec.delaware.
gov/Air/Pages/MAMP.aspx (pobrano 1.02.2017 r.)
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Komputer klasy PC pełni rolę nadzorczą nad systemem czujników, pozwala
również na szybką interpretację danych z wielu źródeł. Przekazywanie danych
odbywa się dzięki sieci LAN, do której podłączone są urządzenia.
Mobilność tej jednostki można uznać za dużą, jednak może się ona poruszać
jedynie po utwardzonych drogach. Rozwiązanie to jest mobilne, jednak jego
mobilność jest znacznie ograniczona. Konieczne jest, aby kierował nią człowiek,
narażając się na ryzyko kolizji. Problem ten rozwiązałoby zastosowanie autopilota
znanego z samochodów jednego z amerykańskich producentów. Samochód wtedy
musiałby zostać wyposażony w szereg czujników monitorujących jego otoczenie.
W większości jest to połączony system kamer wizyjnych, czujników radarowych
oraz systemu lidar.
Dzięki zastosowaniu jednostki UAV, możliwe jest dokonywanie pomiarów
w locie, na różnych wysokościach z uwalnianiem pracy autonomicznej. Zależnie od
rodzaju pomiaru, jakiego należy dokonać, można zastosować różnego rodzaju
jednostki latające, mając za zadanie dokonanie pomiaru składu powietrza na
bardzo rozległym terenie, wzdłuż określonej prostej. Należałoby wykorzystać
szybowiec wspomagany napędem elektrycznym bądź spalinowym. Śmigło,
umieszczone w kadłubie, pozwoli korygować dynamicznie lot oraz zwiększać
wysokość, dzięki wytworzonemu ciągowi. Taka konstrukcja cechuje się dużymi
rozmiarami, w związku z powierzchnią nośną skrzydeł. Jako jej zaletę można
określić długi czas lotu i stosunkowo dużą ładowność. Konstrukcja przypominająca
szybowiec ogranicza swobodę nagłej zmiany lotu oraz uniemożliwia zawiśnięcie
nad określonym punktem. Jeżeli należy dokonać oblotu powierzchni w kształcie
równoległoboku na małej wysokości, optymalnym rozwiązaniem będzie
zastosowanie UAV o konstrukcji wielowirnikowej. Quadrocopter, dzięki swojej
zwartej budowanie, umożliwia szybkie zmiany pozycji podczas lotu przy czasie
pozostawania w powietrzu wynoszącym około 15 min. Dzięki swoim niewielkim
rozmiarom, jego transport nie stanowi problemu; możliwe jest przewożenie go
w dowolnym samochodzie osobowym posiadającym standardowy bagażnik.
Ciężar, jaki może unieść, wynosi od około 0,5 kg do kilku kilogramów, zależnie od
konstrukcji.
System pomiarowy, z racji ograniczeń ciężaru oraz swojej budowy, powinien
być jak najmniejszy. Konstrukcja systemu pomiarowego powinna stawiać jak
najmniejsze opory podczas lotu. System uchwytów musi pozwalać na szybką
zmianę osprzętu pomiarowego. Obudowy czujników należy wykonać z lekkich oraz
9
wytrzymałych materiałów, np. włókna węglowego (Rysunek nr 6).

9

P. Haas, C. Balistreri, P. Pontelandolfo, G. Triscone, Development of an unmanned aerial vehicle UAV
for air quality measurements in urban areas, 32nd AIAA Applied Aerodynamics Conference, 2014
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Rysunek nr 6: Jednostka UAV, wraz z systemem pomiarowym PM10 oraz czujnik
ozonu

Źródło: P. Haas, C. Balistreri, P. Pontelandolfo, G. Triscone, Development of an
unmanned aerial vehicle UAV for air quality measurements in urban areas, 32nd AIAA
Applied Aerodynamics Conference, 2014

Pomiar pyłów zawieszonych PM10 odbywa się za pomocą kompaktowego
czujnika laserowego; wykorzystuje on zjawisko dyfrakcji promieni lasera. Na
podstawie rozproszenia wiązki, można ocenić ilośćczynnika w powietrzu. Pomiar
zawartości ozonu jest dokonywany za pomocą różnicy załamania światła.
Jednostka przekazuje pomiary za pomocą łącza 2,4 Ghz.
Proponowany układ pomiarowydla jednostki UAV
Autor w swoim rozwiązaniu zastosował platformę pomiarową opartą
o urządzenia marki Waspmote (Rysunek nr 7). Jednostkę centralną stanowi układ
oparty o procesor AVR ATmega1281. Posiada siedem wejść analogowych, osiem
wejść/wyjść cyfrowych, dwie szyny komunikacyjne UART, jedną szynę I2C oraz
złącze USB, służące do programowania.
Rysunek nr 7: Widok płyty bazowej wraz z modułem komunikacji bezprzewodowej

Źródło: Opracowanie własne
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Płyta posiada wbudowany akcelerometr, pozwalający określić przyspieszenie
oraz kierunek przemieszczania się. Płyta wyposażona jest w wiele złącz,
umożliwiających podłączenia dodatkowych modułów pomiarowych czy też
komunikacyjnych. Kompatybilne moduły przystosowane są do pracy
w standardach LoRa, sigfox, bluetooth, zigbee, wifi, 3G oraz 4G. Dodatkowym
atutem urządzenia jest możliwość ładowania zewnętrznej baterii za pomocą panelu
fotowoltaicznego. Jest to bardzo pomocne w aplikacjach wyspowych zasilanych
autonomicznie. Komunikacja z nakładką pełniącą role płyty bazowej dla czujników,
odbywa się za pocą magistrali UART oraz wejść/wyjść cyfrowych. Autor
zastosował w swojej jednostce pomiarowej moduł SIM928A. Jest to kompozytowy
układ, zawierający w sobie układ GSM/GPRS oraz odbiornik GPS. Za pomocą
jednego urządzenia możliwe jest śledzenie położenia jednostki UAV oraz
przekazywanie danych pomiarowych do zewnętrznego serwera. Dane pomiarowe,
wraz z koordynatami GPS, zapisywane są również miejscowo. W razie utraty
połączenia sieci bezprzewodowej, możliwe jest skorzystanie z kopii danych
umieszczonej na karcie SD. Urządzenie akceptuje karty w standardzie SD do
pojemności 2 GB. Związane jest to z obsługiwaną przez system FAT16 wielkością
pliku. Do złącz uFL modułu komunikacyjnego należy podłączyć pigtaile
zakończone antenami. Jedna z nich odpowiada za komunikację bezprzewodową,
druga natomiast za odbieranie sygnałów GPS. Urządzenie może być zasilane
baterią o napięciu 3,7V DC, producent zaleca stosowanie baterii typu Li-Ion.
10
Baterie można ładować za pomocą wbudowanego portu USB mini.
Rysunek nr 8: Widok adaptera pomiarowego „Waspmote Gases PRO”

Źródło: Opracowanie własne

10

Waspmote Technical Guide, http://www.libelium.com/downloads/documentation/waspmote_technical
_guide.pdf (pobrano 1.02.2017 r.)
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Czujniki pomiarowe wpinane są bezpośrednio do złącz adaptera
pomiarowego (Rysunek nr 8). Pomiar może być dokonywany jednocześnie za
pomocą siedmiu różnych czujników. Złącze siódme jest zarezerwowane dla
scalonego czujnika temperatury, wilgotności oraz ciśnienia. Dzięki temu czujnikowi
można określić, w jakich warunkach dokonywany jest pomiar związków zawartych
w powietrzu. Autor chce wykorzystać układ pomiarowy do prowadzenia badań
jakości powietrza z wykorzystaniem jednostki UAV. Dotychczasowe pomiary,
wykonywane stacjonarnie, pozwalają założyć, iż czujniki sprawdzą się w tej
implementacji. Należy jednak podkreślić, iż wpływ ruchu na wynik pomiaru nie
został jeszcze zbadany. Czujniki, które będą wykorzystane w jednostce docelowej,
zostały skalibrowane, jednak zakres warunków, w jakich będą pracować, jest inny
niż przewidywał producent. Fakt ten należy uwzględnić podczas pomiaru oraz
przetwarzania danych. Dodatkowym problemem jest czas pobierania wartości
zmierzonych z czujników, nie zawsze pokrywający się z czasem dokonania
pomiaru. Wszystkie te niewiadome należy sprawdzić eksperymentalnie przed
oceną jakości pomiaru.
Wnioski
Wraz z rozwojem cywilizacji uwydatnia się coraz bardziej negatywny wpływ
człowieka na środowisko naturalne. Wzrost liczby mieszkańców naszej planety
powoduje zwiększenie się zapotrzebowania na energię, żywność, tekstylia, paliwa.
Procesy produkcyjne oraz wydobywcze wiążą się z generowaniem dużej ilości
produktów ubocznych, jakimi są zanieczyszczenia. Jako zanieczyszczenia należy
postrzegać nie tylko produkty stałe czy płynne, ale również lotne. Procesy spalania
oraz produkcyjne generują każdego dnia zastraszające ilości związków
szkodliwych. Międzynarodowa agencja WHO, w swoich raportach, przedstawia, iż
jakość powietrza w niektórych regionach globu pogarsza się z roku na rok. Ponad
80% ludzi mieszkających w obrębie aglomeracji oddycha powietrzem
11
niespełniającym norm.
Niektóre miasta zamierają na kilka dni z powodu
nasilającego się efektu smogu. Niezaprzeczalnym jest, iż oddychanie
zanieczyszczonym powietrzem ma negatywne skutki dla zdrowia człowieka.
Zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu, popularnie nazywane smogiem, są
szczególnie niebezpieczne dla dzieci oraz osób starszych. Wdychanie tlenków
siarki powoduje natychmiastowe zaostrzenie się dolegliwości związanych
z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Dodatkowo, w miastach
o wzmożonym zanieczyszczeniu powietrza, stwierdzono wzrost zachorowalności
12
na choroby układu oddechowego.
Wiele organizacji stara się zapobiec tak dużej ilości generowanych
zanieczyszczeń do powietrza. Przez akcje uświadamiające, prowadzenie prelekcji
czy też protesty, mające na celu wymuszenie zmian. Rządy poszczególnych krajów
ustalają normy bezpieczeństwa dla poszczególnych związków zawartych
w powietrzu. Ekspozycja ludności na powietrze niespełniające norm jakościowych
jest bardzo częsta w krajach niskorozwiniętych, z małą świadomością ekologiczną.
Wiąże się to również z brakiem finansowania ze strony rządu. Przestarzałe instala11

N. Osseiran, K. Chriscaden, Air pollution levels rising in many of the world’s poorest cities,
World
Health
Organization,
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2016/air-pollutionrising/en/ (pobrano 13.05.2016 r.)
12
J. Sroczyński, Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie ludzi. Wrocław 1988
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cje grzewcze, opalane są wielokrotnie paliwem nieprzeznaczonym do tego celu.
Określeniem zagrożenia, na jakie mogą zostać narażeni mieszkańcy danego
obszaru, zajmują się jednostki badające jakość powietrza oraz jego skład. Na
terenie Polski znajduje się wiele jednostek pomiarowych monitorujących jakość
powietrza w miastach oraz terenach wiejskich. Wiele z jednostek dokonujących
pomiaru pracuje w trybie automatycznym. W większości przypadków dane
pomiarowe przesyłane są do rozbudowanych systemów webowych, gdzie zostają
przetworzone oraz zarchiwizowane. Dzięki przetworzeniu danych, możliwa jest
prezentacja ich na stronie www oraz szybka interpretacja przez społeczeństwo.
Dane historyczne pozwalają tworzyć prognozy długofalowe co do nasilenia się
pewnych zjawisk oraz oceniać wpływ, np. zwiększenia zaludnienia na danym
terenie, na jakość powietrza.
Mimo niebywałych zalet stacjonarnych jednostek pomiarowych, mają one
jedną wadę związaną ze swoją konstrukcją. Trwałe związanie z gruntem zapewnia
stabilną pracę przez bardzo długi czas, jednak ogranicza się do pomiaru
punktowego. Zastosowanie jednostek mobilnych do pomiaru powietrza pozwala na
badanie warunków środowiskowych na dużym obszarze w krótkim czasie. Jakość
dokowanych pomiarów można określić dzięki testom terenowym czujników,
wcześniej poddanym kalibracji. Autor podkreśla, iż, dzięki zastosowaniu jednostki
UAV, można w znacznym stopniu przyspieszyć wykrycie źródła zanieczyszczeń
generowanych do powietrza. Przelot platformą pomiarową nad kominami osiedla
domków jednorodzinnych pozwoli poddać analizie powietrze nad nimi i określić
źródło zanieczyszczeń oraz ich rodzaj. Dodatkową zaletą systemu proponowanego
przez autora, jest możliwość zastosowania czujników, które wcześniej zostały
poddane kalibracji. Pewność archiwizacji zapewniają dwa systemy zapisu, lokalny
na karcie pamięci oraz zdalny na serwerze umieszczonym w chmurze.
Streszczenie
Artykuł podejmuje tematykę związaną z pomiarem jakości powietrza,
szczególnie istotną z punktu widzenia nasilającego się zjawiska smogu. Problem
widoczny jest zwłaszcza na terenach przeludnionych bądź bardzo mocno
uprzemysłowionych. Autor zwraca uwagę na negatywny wpływ zanieczyszczonego
powietrza na organizm ludzki. Mimo wzrostu świadomości społeczeństwa
w dziedzinie zanieczyszczeń, związanych ze spalaniem paliw, można
zaobserwować znaczące przekroczenia ich dopuszczalnych norm. Monitorowanie
określonych związków szkodliwych odbywa się najczęściej za pomocą
stacjonarnych jednostek pomiarowych. Autor, w swoim artykule, proponuje
zastosowanie bezzałogowej jednostki latającej jako platformy pomiarowej. Dzięki
takiemu zabiegowi możliwe jest przeprowadzenie przestrzennego pomiaru
powietrza, co nie jest możliwe za pomocą jednostek stacjonarnych. Dzięki
przelotom powierzchniowym, możliwe jest określenie źródła zanieczyszczeń na
danym terenie. Zwiększa się również pole powierzchni mierzonego obszaru.
Całość pomiarów jest przekazywana za pomocą sieci telefonii komórkowej do
jednostki centralnej. Dodatkowo pomiary, wraz z pozycją GPS, zapisywane są na
karcie pamięci znajdującej się w urządzeniu.
Słowa klucze: UAV, pomiar przestrzenny, jednostka latająca, pomiar
obszarowy, jakość powietrza, wykrywanie zanieczyszczeń powietrza, pomiar
selektywny
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Summary
The paper concentrates upon measuring the quality of air, which is of
particular importance taking into account the ever-worsening phenomenon
of smog. The problem is noticeable especially in overcrowded or strongly
industrialised areas. The author points out towards the negative impact of air
pollution on human organism. Despite the society’s increasing awareness of
air pollution related to fuel burning, one can observe cases when allowed norms
are significantly exceeded. Monitoring certain harmful substances usually takes
place through stationary measurement points. In his solution of the problem, the
author suggests the use of unmanned aerial vehicle as a measurement platform.
With this, it is possible to carry out spatial air measurement, which is not possible
with stationary points. With surface flights, it is possible to determine the source
of pollution within a certain area. The range of monitored territory also increases.
All measurements are transferred through a mobile network to a central unit.
In addition, the measurements, labelled with GPS data, are recorded on a memory
card installed in the device.
Key words: UAV, spatial measurement, flying unit, territorial measurement,
air quality, detecting air pollution, selective measurement
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Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów
POLSKA ENERGETYKA W ASPEKCIE HANDLU EMISJAMI CO 2
1. Wprowadzenie
Handel emisjami jest systemem regulowanym pierwotnie przez Protokół
z Kioto. Został on wyznaczony jako jeden z trzech mechanizmów, obok projektów
wspólnych wdrożeń JI oraz mechanizmów czystego rozwoju CDM. Wprowadzenie
handlu emisjami CO2 miało za zadanie docelową obniżkę poziomu emisji CO 2,
gazu uważanego przez niektórych naukowców za przyczynę występowania
globalnego ocieplenia. Celem handlu emisjami CO 2 jest wprowadzenie zachęt
do innowacji, a tym samym obniżenia poziomu emitowanego CO 2
w przedsiębiorstwach nim objętych oraz wprowadzania innowacji technologicznych
w najbardziej efektywny sposób. Należy jednak przede wszystkim nadmienić,
iż system ten jest kosztownym obciążeniem, szczególnie dla polskiej energetyki,
za sprawą zbyt małej ilości darmowych przydziałów uprawnień do emisji CO 2
w stosunku do potrzeb emisyjnych instalacji. System ten, w różnym stopniu,
oddziałuje kosztowo na poszczególne elektrownie, z uwagi na odmienny poziom
emisyjności, wynikający z takich czynników, jak rodzaj spalanego paliwa,
sprawność elektrowni czy też jej roczny czas pracy. W różnych państwach
członkowskich UE, udział instalacji energetycznych w poszczególnych
technologiach jest bardzo zróżnicowany. W artykule przeanalizowano przykład
Polski, jako kraju, w którym dominującym źródłem wytwarzania elektryczności są
elektrownie węglowe. W artykule wskazano na nowe regulacje prawne,
świadczące o kontunuowaniu i wprowadzaniu nowej, jeszcze bardziej zaostrzonej
polityki klimatycznej w skali światowej. Wskazano również na czynniki kształtujące
cenę uprawnień do emisji CO2, świadczące o pewnej jej przewidywalności, która
dla polskich instalacji jest czynnikiem determinującym opłacalność wytwarzania
energii elektrycznej w kolejnych latach.
2. Ramy prawne w kierunku ograniczeń poziomów emisji CO 2
Najważniejszym aktem prawnym, obowiązującym na dalsze lata, jest
w szczególności pakiet energetyczno-klimatyczny, który zakłada do roku 2030
realizację ogólnego unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych,
na poziomie minimum 40% w stosunku do roku 1990. W sektorach objętych
systemem handlu emisjami, redukcja ta ma wynieść 43%, z kolei pozostałe sektory
30% w stosunku do roku 2005. Udział odnawialnych źródeł energii ma wynieść
minimum 27%, o tyle samo procent ma wzrosnąć poprawa efektywności
energetycznej.
Kolejne deklaracje, mające na celu niedopuszczenie do wzrostu temperatury
ziemi o 2 stopnie Celsjusza, kontynuuje się chociażby poprzez podpisanie przez
175 krajów, 22 kwietnia 2016 roku w Nowym Jorku, porozumienia wynikającego
z ustaleń konferencji klimatycznej w Paryżu (COP21), czy choćby poprzez
rozmowy w Bonn, prowadzone w dniach 16-26 maja 2016 roku. Zarówno podczas
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rozmów w Paryżu, Nowym Jorku czy Bonn, wystąpił brak transparentności działań,
współpracy czy konkretów dotyczących finansowania dalszych poczynań.
Najistotniejszą kwestią dla polskiej energetyki, którą regulują obecne przepisy, jest
zmniejszająca się liczba darmowych uprawnień do emisji CO 2, przyznawanych
1
w ramach obecnych zapisów artykułu 10c Dyrektywy EU ETS oraz ich brak już
w roku 2020, co oznacza, iż całość emisji powstałych w drodze produkcji energii
elektrycznej, elektrownia będzie musiała nabyć na wspólnotowym rynku handlu
emisjami CO2 (EU ETS).
3. Najistotniejsze czynniki wpływające na cenę EUA
Złożoność problemu, wynikającego z konieczności zakupu uprawnień
do emisji CO2 (EUA), wynika z dużej zmienności cen tychże uprawnień. Rynek
został skonstruowany w taki sposób, by cena wyznaczana była przez popyt i podaż
rynkową oraz czynniki fundamentalne, co powoduje dużą zmienność cen
uprawnień do emisji CO2. Nieustannie zmieniające się zasady handlu CO2,
wdrażanie w życie nowych decyzji politycznych, mających na celu sztuczne
podniesienie ceny EUA, planowane reformy systemu oraz mechanizmy giełdowe,
wyznaczające kierunek poziomów cenowych EUA, są niezwykle trudne
do przewidzenia i dlatego też instalacje, które są zobligowane do obligatoryjnego
uczestniczenia w systemie, narażone są na tym większe ryzyko, im posiadają
mniejszy przydział darmowych uprawnień do emisji CO 2.
Pierwotne założenia systemu handlu miały wymuszać na instalacjach
inwestycje w technologie mniej emisyjne, jednakże przy obecnych poziomach ceny
2
EUA rzędu 4-8 euro/Mg CO2, instalacje skłonne są nabywać brakujące
uprawnienia do emisji CO2, w miejsce wprowadzania kosztownych, czystszych
technologii. Przyczyn tak niskich cen można upatrywać w skumulowanej nadwyżce
wynoszącej pod koniec okresu II aż 2 mln EUA. Dzięki możliwości przenoszenia
uprawnień z fazy II (2008-2012) na fazę III (2013-2020), całość nadwyżki powstałej
w II fazie zasiliło rynek nadmiarowymi uprawnieniami. Kryzys gospodarczy, mający
miejsce podczas II fazy EU ETS, spowodował nadmiar niewykorzystanych
uprawnień z powodu niższych poziomów produkcji, a tym samym niższych emisji.
Instalacje, posiadając nadmiar pozwoleń, pozbywały się ich w drodze sprzedaży
na rynku. Drugim istotnym czynnikiem była możliwość wykorzystania do umorzenia
rzeczywistych emisji CO2, tańszych jednostek tzw. ERU oraz CER. Powszechną
wśród instalacji stała się również wymiana zarobkowa ekwiwalentu droższych
jednostek EUA na tańszy ich odpowiednik w postaci CER lub ERU, w ten sposób
zyskując na różnicy. Poprzez wprowadzenie w obieg znacznej ilości ERU oraz
CER, pewna pula nieprzewidzianych wcześniej uprawnień została wciągnięta
w obieg rynkowy, powodując ich nadmierną ilość. Komisja Europejska, poprzez
działania polityczne, nieustannie stara się wpłynąć na wzmocnienie rynku
i podniesienie ceny EUA. W czerwcu 2016 roku, rząd Francji wystąpił nawet
z wnioskiem o ustalenie tzw. korytarza cenowego dla ceny EUA (carbon corridor),
lub stałego poziomu cenowego 30 euro/EUA dla francuskiego sektora
energetycznego. Propozycja ta została uznana za zbyt ingerującą w mechanizmy
systemu EU ETS i nie została przyjęta, natomiast wciąż planowane są dalsze
1
2

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE
Energy exchange www.eex.com
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ingerencje w postaci reform oraz nowelizacji dyrektywy EU ETS, w sprawie której,
do końca 2016 roku, swoje stanowisko ma wydać Rada Europejska. W raporcie
dotyczącym reformy systemu EU ETS po 2020 roku znalazły się nowe
rozwiązania, dotyczące sektorów narażonych na ryzyko ucieczki emisji
(tzw. carbon leakage). Proponuje się, by udział aukcji pozostał na poziomie 57%,
chyba, że zastosowany zostanie międzynarodowy współczynnik korygujący. W tym
przypadku, nawet 2% uprawnień do emisji sprzedanych na aukcji, w imieniu
państwa członkowskiego, miałoby zostać wykorzystanych do złagodzenia skutków
niedoboru uprawnień. Raport przedstawiający reformy rynku obejmuje także
zasady dotyczące darmowych rozdziałów. Obecne przepisy mówią o tym,
iż przydział jest zmniejszany tylko wtedy, gdy nastąpi zmiana rzeczywistych emisji
dla danej instalacji o ponad 50%. Raport proponuje, by zmiana już o 10% pozwoliła
na skuteczniejsze przyznawanie darmowych uprawnień, co ma na celu
spowodowanie zmniejszenia niewłaściwych wyliczeń oraz przeciwdziałanie
nadmiarowym uprawnieniom na rynku.
3.1. Rezerwa Stabilizacyjna Rynku
Jednym z narzędzi ograniczających podaż EUA, które będzie wprowadzone
w styczniu 2019 roku przez Komisję Europejską celem wpłynięcia na wzrost
ceny EUA, jest tak zwana Rezerwa Stabilizacyjna Rynku (Market Stability
Reserve). Ma ona przyczynić się do zwiększenia efektywności systemu EU ETS,
poprzez redukcję powstałej nadwyżki uprawnień do emisji CO 2. Rozwiązanie
to uważane jest za długoterminowe oraz stabilnie reformujące strukturę systemu.
Idea polega na zwiększeniu odporności systemu na gwałtowne wstrząsy, takie jak
kryzys finansowy, powstały podczas II fazy oraz poprzez dostosowanie podaży
uprawnień sprzedawanych na aukcjach. Złożenie wniosku legislacyjnego,
dotyczącego wprowadzenia Rezerwy Stabilizacyjnej Rynku, nastąpiło już
w styczniu 2014 roku. Data ta zbiegła się z ustaleniem przez Komisję Europejską
przyjęcia pakietu klimatyczno-energetycznego, obowiązującego do roku 2030.
Ostatecznie Parlament Europejski zatwierdził MSR 7 lipca 2015 roku, z kolei Rada
Europejska 6 października 2015 roku.
Przyjęcie propozycji MSR będzie skutkować bezpośrednim przesunięciem
do rezerwy 900 mln uprawnień, które w latach 2014-2016 zostały wycofane
przez „Backloading” oraz umieszczeniem w rezerwie darmowych uprawnień
niealokowanych w III okresie EU ETS. Zasady, na jakich będzie funkcjonować
Rezerwa Stabilizacyjna Rynku, to przede wszystkim skorelowanie równowagi
pomiędzy popytem a podażą EUA sprzedawanych na aukcjach. Całkowity
wolumen będzie obliczany corocznie i do 15 maja nastąpi publikacja ilości
uprawnień do emisji CO2, jaka znajduje się na rynku. Zliczana liczba będzie
obejmować II okres, czyli czas, od kiedy nie występowało unieważnienie
niewykorzystanych jednostek, jak to miało miejsce w I fazie, natomiast miało
miejsce przeniesienie w celu ich późniejszego wykorzystania. Do łącznej puli
w obiegu wliczać się będzie również ilość jednostek CER i ERU, liczbę
anulowanych uprawnień oraz tych pochodzących z rezerwy. Pierwsze wyliczenie
odbędzie się do 15 maja 2017 roku, wtedy też, jeśli nadwyżka na rynku przekroczy
833 mln EUA, to do rezerwy przeniesionych zostanie 12% nadwyżki z roku
funkcjonowania systemu (w 2021 roku będzie to nadpodaż z 2019 roku). Z kolei
w przypadku, gdy nadwyżka spadnie do poziomu poniżej 400 mln EUA,
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uprawnienia będą stopniowo uwalniane z rezerwy w postaci dodatkowych
uprawnień (100 mln EUA rocznie). Stopniowe zmniejszanie wolumenów
aukcyjnych zostanie kontynuowane do 2029 roku i zgodnie z założeniem, do tego
czasu w rezerwie znajdzie się 3,89 mld EUA.
3.2. Wpływ rynku surowców na ceny EUA
Opisana powyżej legislacja i jej wpływ wyznaczający dalszy kierunek poziomu
cenowego EUA są trudne do przewidzenia. Polskie instalacje energetyczne, przy
podejmowaniu decyzji o zakupie potrzebnej ilości uprawnień do emisji CO2, mogą
kierować się korelacjami na innych rynkach surowców, silnie powiązanymi
z cenami EUA. Do wyznaczników tych zaliczyć możemy Dark Spread, czyli
przedmiot obrotu na giełdzie z wartością, która oznacza rozszerzenie różnicy
na wskaźniku opłacalności sprzedaży energii z elektrowni węglowych. Przy
wzroście notowań Dark Spreadu, możemy spodziewać się wzrostu ceny EUA,
gdyż jest to sygnał, iż bardziej opłacalne staje się wytwarzanie w oparciu o węgiel,
który emituje więcej CO2, stąd popyt na uprawnienia do emisji CO2 będzie większy.
Wskaźnik opłacalności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach
węglowych można określić formułą:
Dark Spread (DS) = cena energii elektrycznej – (cena węgla przypadająca na
1 MWh*sprawność elektrowni) euro/MWh
Wskaźnik opłacalności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach
węglowych, uwzględniający cenę uprawnień do emisji CO 2, formułuje się jako:
Clean Dark Spread (CDS) = Dark Spread – (cena EUA *0,96) euro/MWh
Kolejnym wyznacznikiem, silnie skorelowanym z ceną uprawnień do emisji
CO2, jest Spark Spread, czyli przedmiot obrotu na giełdzie z wartością, która
oznacza rozszerzenie różnicy na wskaźniku opłacalności sprzedaży energii
z elektrowni gazowych.
Wskaźnik opłacalności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach
gazowych to:
Spark Spread (SS) = cena energii elektrycznej – [cena gazu, przypadająca na
1 MWh* sprawność elektrowni gazowej] euro/MWh
Wskaźnik opłacalności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach
gazowych, uwzględniający cenę uprawnień do emisji CO2, wyznaczany jest
następująco:
Clean Spark Spread (CSS) = Spark Spread – (cena EUA *0,411) euro/MWh
W przypadku, gdy Spark Spread ulega poprawie, oznacza to większe zyski
ze spalania paliwa emitującego mniej CO 2, w przeliczeniu na MWh, czyli gazu,
co może w konsekwencji oznaczać spadek cen EUA, gdyż będzie na nie mniejszy
popyt ze strony wytwórców energii elektrycznej.
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Poniżej (Rysunek nr 1) zamieszczono wykres pokazujący korelację pomiędzy
cenami węgla, gazu, niemieckiej energii oraz jednostkami EUA, w okresie
od początku 2015 roku do kwietnia 2016 roku.
Rysunek nr 1: Wykres korelacji cenowej pomiędzy cenami węgla, gazu, niemieckiej
energii oraz EUA

Źródło: Tschach solutions webinar

4. Ocena rozwoju cen uprawnień do emisji CO2 i ich możliwy wpływ
na polską energetykę
W celu wyznaczenia opłacalności produkcji energii elektrycznej w różnych
technologiach jej wytwarzania, które obecnie są stosowane w Polsce, posłużono
się metodami dyskontowanymi.
W bezwzględnej ocenie opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, metody
tradycyjne (proste ROI, ROE) można stosować jedynie we wstępnych fazach
przygotowania inwestycji i to wyłącznie dla przedsięwzięć o niewielkiej skali oraz
stosunkowo krótkim ekonomicznym cyklu życia. Natomiast tylko stosowanie metod
dyskontowych (NPV, IRR, DPBP) bezwzględnej opłacalności przedsięwzięć
inwestycyjnych może zapewnić dokładniejsze szacowanie opłacalności
wytwarzania energii w poszczególnych technologiach.
Należy jednak przy tym pamiętać, że żadne mierniki efektywności
ekonomicznej inwestycji, zarówno proste jak i dyskontowe, nie uwzględniają
istotnych elementów związanych nierozerwalnie z jej realizacją i następnie
eksploatacją. Do tych elementów przede wszystkim należy zaliczyć wpływ czasu
i wpływ ryzyka. Ryzyko, związane z umocnieniem lub osłabieniem wartości danego
czynnika składowego, można oszacować stosując metody prognostyczne. Wiele
firm analitycznych z sektora handlu emisjami CO 2 zajmuje się przewidywaniem
poziomów cen EUA. Prognozy niektórych ośrodków badawczych zamieszczono
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w tabeli poniżej (Tebela nr 1). Z uwagi na dużą zmienność systemu, szacunki te są
jednak stale uaktualniane i często znacznie odbiegają od poprzednich
przewidywań.
Tabela nr 1: Zestawienie porównawcze, dotyczące prognoz cenowych EUA różnych
ośrodków badawczych z pierwszego kwartału 2016 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters

Z zaprezentowanych danych widać, że, zaledwie w stosunku do poprzedniego
kwartału, przewidywania dotyczące poziomu cenowego jednostek EUA na dalszy
czas zostały skorygowane o ponad 30%, względem poprzedniej prognozy. Dlatego
tak istotny jest wpływ czasu i związane z tym ryzyko niepowodzenia prowadzenia
inwestycji, które jest trudne do przewidzenia. W warunkach niepewności co do
przyszłej sytuacji politycznej, nastrojów społecznych, kierunku kształtowania stóp
procentowych, odpowiednich prawidłowych unormowań prawnych, inwestowanie
w dowolne projekty gospodarcze jest niezwykle trudne, gdyż jest obarczone
dodatkowymi czynnikami ryzyka.
Poniżej przedstawiono podstawowe wzory dyskontowych metod oceny
efektywności ekonomicznej inwestycji, tj. metod uwzględniających zmianę wartości
pieniądza w czasie. Metody dyskontowe uznawane są za znacznie efektywniejsze
kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych niż metody tradycyjne, tj. metody
proste, nieuwzględniające czasowej zmiany wartości pieniądza, przy czym metoda
wartości zaktualizowanej netto NPV uznawana jest za mającą najmniej
mankamentów i jest zalecana przez Bank Światowy oraz organizację UNIDO.
4.1. Dyskontowe metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji
Zapis dyskretny można przedstawić wzorem:
N

NPV  
t=1

S R ,t  K e,t  Ft  Rt  S R ,t  K e,t  Ft  At  p
(1  r )t

(1.1)
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Zapis ciągły wygląda następująco:





NPV   S R  K e  F  R  S R  K e  F  Ap e rt dt
T

(1.2)

0

Z warunku NPV = 0 wyznacza się kolejne mierniki efektywności ekonomicznej
inwestycji: takie jak wartość oprocentowania IRR, jakie przynosi zainwestowany
kapitał J oraz wyrażony w latach czas jego zwrotu DPBP.
T

T

0

0

(1.3)

 IRRt
 IRRt
 (S R  Ke )e dt   ( F  R)e dt

DPBP

 S R  Ke  S R  Ke  F  A pe
0

 rt

T

dt   ( F  R)e rt dt

(1.4)

0

gdzie
A − rata amortyzacji,
F − zmienne w czasie odsetki (koszty finansowe) od środków inwestycyjnych J 0; odsetki
F są nieznaną funkcją zmiennych w czasie rat R; F = F[R(t)],
Ke − zmienne w czasie roczne koszty eksploatacji,
p − zmienna w czasie stopa podatku dochodowego,
R − zmienna w czasie rata spłaty kredytu,
r − zmienna w czasie stopa dyskonta,
SR − zmienny w czasie roczny przychód,
t − czas,
T − wyrażony w latach kalkulacyjny okres eksploatacji elektrowni.

Zależności wykorzystane w modelu to maksymalizacja net present value:
NPV  max
3
Przy czym zależność na NPV wyraża się następująco:
t 0

e t 0
N t e pal
( a  r )T
NPV   N el (1   el )t R el [e( ael  r )T  1]  (1  xwu ,m ,od ) el R
[e pal
 1] 
ael  r
 el a pal  r

t 0
N el t R  CO2 pCO2 ( aCO2  r )T
N t  p t 0 ( aCO  r )T

[e
 1]  el R CO CO [e
 1] 
 el aCO2  r
 el aCO  r



t 0
t 0
N el t R  NO X p NO X ( a NOX  r )T
N t  SO2 pSO2 ( aSO2  r )T
[e
 1]  el R
[e
 1] 
(1.5)
 el a NO X  r
 el aSO2  r



t 0
t 0
 CO2 eCO
N el t R  pył p pył ( a pył  r )T
N t
( b  r )T
2
[e
 1]  el R (1  u )
[e CO2
 1] 
 el a pył  r
 el
bCO2  r

 (1  x pł , p ,ub ) J (1  e  rT )

3

δrem
1

 J 0 [(1  e  rT )  1](1  p).
r
T


R. Bartnik, B. Bartnik, A. Hnydiuk-Stefan, Optimum Investment Strategy in the Power Industry.
Mathematical Models. New York 2016
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ael,apal, aCO2, aco, aSO2, aNOx, apył, bCO2 ‒ sterowania,
Nel − moc brutto elektrowni, MW,
Ɛel ‒ wskaźnik elektrycznych potrzeb własnych elektrowni,
ƞel ‒ sprawność energetyczna brutto wytwarzania energii elektrycznej,
u − udział energii chemicznej paliwa w całkowitym jej rocznym zużyciu, dla którego nie jest
wymagany zakup pozwoleń na emisję CO2,
pCO2, pCO, pSO2, ppył – jednostkowe stawki za emisję CO2, CO, NOx, SO2, pyłu, PLN/kg,
xwu,m,od − współczynnik uwzględniający koszty wody uzupełniającej, materiałów
pomocniczych, odpadów,
xpł,p,ub − współczynnik uwzględniający koszty płac, podatków, ubezpieczeń itd.,
ρCO2, ρCO, ρNOx, ρSO2, ρpył– emisje CO2, CO, NOx, SO2, pyłu z jednostki energii chemicznej
paliwa, kg/GJ,
J0 – zdyskontowana cena zakupu przez inwestora IPP od poprzedniego właściciela
przedsiębiorstwa,
J – zainwestowany kapitał.

4.2 Przykład wyliczenia jednostkowego kosztu wytwarzania energii
elektrycznej, w zależności od poziomu ceny uprawnień do emisji CO2
Do dalszych obliczeń jednostkowego kosztu wytwarzania elektryczności
przeanalizowano technologię węglową na parametry nadkrytyczne, układ
dwupaliwowy gazowo-parowy oraz układ jednopaliwowy gazowy. Podstawowe
dane przyjęte do dalszych obliczeń zestawiono w poniższej tabeli. (Tabela nr 2).
Tabela nr 2: Wykaz analizowanych technologii oraz podstawowe dane dotyczące
wytwarzania w nich elektryczności

Źródło: Opracowanie własne
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Rysunek nr 1: Wykres jednostkowego kosztu wytwarzania energii elektrycznej
w stosunku do ceny uprawnień do emisji CO2, gdzie: 1 – dotyczy elektrowni dwupaliwowej
gazowo-parowej dla u=0; 1’ – dotyczy elektrowni dwupaliwowej gazowo-parowej dla u=0,5;
1” – dotyczy elektrowni dwupaliwowej gazowo-parowej dla u=1; 2 – dotyczy elektrowni
węglowej dla u=0; 1’ – dotyczy elektrowni węglowej dla u=0,5; 1” – dotyczy elektrowni
węglowej dla u=1; 3 – dotyczy elektrowni jednopaliwowej dla u=0; 3’ – dotyczy elektrowni
jednopaliwowej dla u=0,5; 3” – dotyczy elektrowni jednopaliwowej dla u=1.

Źródło: Opracowanie własne

Podsumowanie i wnioski
Przy obecnym znacznym udziale wykorzystania paliw kopalnych w procesie
wytwarzania energii elektrycznej w polskich elektrowniach, polityka energetycznoklimatyczna, pokrótce zaprezentowana w artykule, ma niezmiernie istotne
znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.
Dalsze ustalenia, podejmowane przez rządy państw oraz reformy związane
z funkcjonowaniem systemu handlu emisjami CO2, mogą przyczynić się
do konieczności zwiększenia ceny sprzedaży energii elektrycznej produkowanej
w obecnych instalacjach energetycznych na terenie Polski. Przeprowadzony
szacunkowy rachunek ekonomiczny pokazuje, że przy łagodnie prowadzonej
polityce klimatycznej, gdzie koszt związany z zakupem emisji CO 2 jest znikomy,
najbardziej opłacalną technologią produkcji energii elektrycznej jest technologia
węglowa. Zważywszy jednak na ryzyko związane ze wzrostem cen uprawnień do
emisji CO2, instalacje tego typu są najbardziej narażonymi na znaczny wzrost
kosztów produkcji.
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W instalacjach gazowo-parowych dwupaliwowych, również występuje duże
ryzyko wpływu zaostrzonej polityki klimatycznej na koszt wytwarzania energii
elektrycznej.
W instalacjach jednopaliwowych gazowych, koszt ten jest najmniej wrażliwy
na wahania cenowe, charakteryzujące system handlu emisjami CO 2. Będą one
zatem najbardziej opłacalnymi spośród obecnie dostępnych w systemie
elektroenergetycznym Polski, w przypadku niekorzystnych reform oraz działań
w znacznej mierze ograniczających alokację darmowych uprawnień do emisji CO 2,
czy też znacznego wzrostu cenowego. Należy tutaj także wskazać na technologię
jądrową, dzięki której możliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej bez ograniczeń
ze strony unijnej polityki klimatycznej. Instalacje tego typu nie są obecnie
wykorzystywane na terenie Polski, przez co bezpieczeństwo energetyczne polskiej
energetyki jest mniejsze aniżeli innych państw z obszaru UE.
Streszczenie
W artykule opisano obecny stan prawny, dotyczący handlu emisjami CO 2 oraz
wskazano na dalsze prawdopodobne kierunki zmian przy realizacji polityki
klimatyczno-energetycznej w Polsce. Wskazano na najważniejsze uwarunkowania
ekonomiczne oraz skorelowane wskaźniki, wpływające na kształtowanie poziomów
cenowych EUA. Dokonano analizy wrażliwości kosztów wytwarzania energii
elektrycznej przy zmianach cen uprawnień do emisji CO2, dla obecnie
wykorzystywanych technologii wytwarzania energii elektrycznej w Polsce.
Słowa klucze: emisja CO2, EU ETS, koszt wytwarzania energii elektrycznej,
EUA
Summary
The article describes the current state of law concerning CO 2 emissions
trading and indicated further likely trends in the implementation of climate and
energy policy in Poland. It pointed out the most important economic conditions and
the correlated indicators affecting the development of EUA price levels. An analysis
has been made of the sensitivity of the electricity cost generating in connection
with the CO2 emissions prices fluctuations for the technologies that are currently
used for power production in Poland.
Key words: CO2 emissions, EU ETS, electricity production cost, EUA
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Izabela GODYŃ
Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej
Politechnika Krakowska
USTAWA O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII A EFEKTYWNOŚĆ
EKONOMICZNA ELEKTROWNI WODNYCH
Wstęp
Obserwowany w ostatnich latach rozwój energetyki odnawialnej wynika
z realizacji zobowiązań nałożonych w unijnym pakiecie klimatycznym, tzw. „3x20”,
który na Polskę nakłada m.in. obowiązek uzyskania 15% udziału OZE w zużyciu
energii w 2020 r. Osiągnięcie tego celu wymaga podjęcia wielu działań prawnych,
organizacyjnych, a także wsparcia finansowego inwestorów, z uwagi na wysokie
wymagane nakłady kapitałowe. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii zmienia sposób wspierania energetyki odnawialnej. Dotychczasowe rozwiązanie, oparte na świadectwach pochodzenia wraz z prawami
majątkowymi do ich odsprzedaży (tzw. zielone certyfikaty), zostanie zastąpione
przez aukcyjną sprzedaż energii produkowanej w odnawialnych źródłach energii.
Program wspierania odnawialnych źródeł energii nie będzie już obejmował
elektrowni wodnych o mocy większej niż 20 MW. Ustawa o OZE wprowadza
również mechanizmy ograniczające dofinansowanie, które będzie określone
czasowo (przez okres 15 lat) oraz kwotowo (kalkulacja łącznej pomocy publicznej).
Zastosowane rozwiązania ograniczają wsparcie dla energetyki wodnej,
wstrzymują dofinansowanie dużych zamortyzowanych elektrowni wodnych,
w których niskie koszty produkcji zapewniają efektywne ich funkcjonowanie, pomoc
publiczna będzie teraz kierowana głównie do małych i mikroinstalacji, które bez
wsparcia mają zbyt niską rentowność, są blisko progu opłacalności. W artykule
zostanie przedstawiona ocena efektywności ekonomicznej, poprzez oszacowanie
całkowitego kosztu produkcji energii elektrycznej LCOE w elektrowniach wodnych
oraz jego porównanie z cenami referencyjnymi i aukcyjnymi energii elektrycznej
w nowym systemie wsparcia energetyki odnawialnej.
Metodyka
Rozłożony całkowity koszt produkcji energii elektrycznej (levelized cost
of electricity LCOE) jest popularnym wskaźnikiem, służącym do oceny
1
ekonomicznej efektywności produkcji energii elektrycznej. Koszt produkcji energii
LCOE zawiera zarówno koszty bieżące, jak i wydatki inwestycyjne, rozłożone na
cały okres życia projektu. LCOE jest więc jednocześnie ceną progu opłacalności

1

Analiza dotycząca możliwości określenia niezbędnej wysokości wsparcia dla poszczególnych
technologii OZE w kontekście realizacji „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych”, G. Wiśniewski (red.). Warszawa, 2013, s. 7; M. Mostajo Veiga, P. Fariña Álvarez,
M. Fernández-Montes Moraleda, A. Kleinsorge, Study on Cost and Business Comparison of
Renewable vs. Non-renewable Technologies (RE-COST), Madrid, 2013, s. 27-28; Renewable Power
Generation Costs in 2014, International Renewable Energy Agency IRENA, 2015, s. 148-149;
C. Stolzenberger, O. Then, Levelised cost of electricity 2015, VGB PowerTech Journal 12/2015,
Essen, 2015, s. 3
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(break-even price), zapewniającą pokrycie wszystkich wydatków przez wpływy ze
2
sprzedaży wyprodukowanej energii:

wplywyt

 1  r 
n

t 0

t

 t 0
n

wydatkit
1  r t

(1)

gdzie
r – stopa dyskontowa (koszt kapitału WACC),
t – czas w latach od 0 do n,
n – okres analizy (okres życia).

Rozwinięcie powyższego wzoru, poprzez wyszczególnienie istotnych pozycji
3
zarówno po stronie wydatków jak i wpływów, jest w literaturze zróżnicowane.
Wśród kosztów najczęściej wyodrębniane są koszty inwestycyjne i eksploatacyjne.
Dodatkowo, w celu porównania efektywności różnych źródeł i technologii produkcji
energii elektrycznej, wyodrębnia się także koszt paliwa oraz koszty likwidacji,
zamknięcia instalacji. Po stronie wpływów w analizach, obok podstawowych
wpływów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, uwzględnia się także wpływy ze
sprzedaży ciepła (dla instalacji kogeneracji służących jednoczesnemu wytwarzaniu
ciepła i energii elektrycznej) oraz wartość końcową instalacji. Wyodrębnienie
kosztu paliwa ma szczególne znaczenie przy porównaniu technologii
konwencjonalnych oraz źródeł odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatru
i wody, które nie wymagają wydatków na pozyskanie paliwa. Natomiast koszty
zamknięcia instalacji czy utylizacji jej elementów mogą mieć znaczenie przy
ocenie efektywności ekonomicznej oraz uciążliwości dla środowiska naturalnego
np. instalacji fotowoltaicznych, elektrowni jądrowych. Uwzględnienie w rachunku
wartości rezydualnej instalacji pozwala na uwzględnienie różnej żywotności
instalacji oraz zmniejsza wpływ przyjętego okresu analizy na wynik (w przypadku
gdy analizy są wykonywane dla okresu krótszego niż okres życia). Rozwinięta
4
formuła uwzględniająca powyższe czynniki przyjmuje postać:



n

t 0

p  Et  H t
Rn
Ln
n I  Ot  Ft 

 t 0 t

t
n
t
1  r 
1  r 
1  r 
1  r n

(2)

gdzie
p – średnia cena energii elektrycznej w okresie analizy,
Et – produkcja energii elektrycznej w roku t,
Ht – wpływy ze sprzedaży ciepła w roku t,
Rn – wartość rezydualna w roku n,
It – wydatki inwestycyjne w roku t,
Ot – wydatki operacyjne w roku t,
Ft – koszty paliwa w roku t,
Ln – koszty likwidacji w roku n,
pozostałe j.w.

2

Z. Liu, W. Zhang, C. Zhao, J. Yuan, The Economics of Wind Power in China and Policy Implications,
Energies 2015, 8(2), s. 1529-1546
3
A.C. Levitt, W. Kempton, A.P. Smith, W. Musial, J. Firestone, Pricing offshore wind power, Energy
Policy, Volume 39, Issue 10, 2011, s. 6409
4
C. Stolzenberger, O. Then, Levelised cost …, op. cit., s. 4
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LCOE jest średnią ceną i jest wyznaczany jako iloraz kosztów do efektów
wyrażonych w wartości bieżącej (zdyskontowanej). W przypadku instalacji służącej
jedynie produkcji energii elektrycznej (bez dodatkowych wpływów ze sprzedaży
ciepła), średni rozłożony koszt produkcji energii LCOE jest definiowany jako:

LCOE 



n

t 0

I t  Ot  Ft   Ln  Rn
1  r t
1  r n
E
t 0 1  tr t

(3)

n

gdzie
oznaczenia j.w.

Dla potrzeb oceny efektywności elektrowni wodnych, formuła może ulec
uproszczeniu. Koszt paliwa w przypadku elektrowni wodnych jest zerowy, ponadto
pominięte zostaną wartość końcowa oraz koszty likwidacji. Uproszczony wzór
5
przyjmuje zatem postać:

I t  Ot 

 1  r 
LCOE 
E
 1  r 
n

t 0
n

t 0

t

(4)

t

t

gdzie
oznaczenia j.w.

Dodatkowo, dla potrzeb analizy przyjęto, że wydatki inwestycyjne
są ponoszone w roku 0, a koszty eksploatacyjne oraz wielkość produkcji energii
są stałe. W takim przypadku można zamiast zdyskontowanych sum: sumy kosztów
operacyjnych oraz sumy wielkości produkcji zastosować formułę wartości bieżącej
6
stałej renty.

1  r n  1
1  r n  r
1  r n  1
E
1  r n  r

I0  O
LCOE 

(5)

gdzie
oznaczenia j.w.

Wydatki inwestycyjne oraz operacyjne w literaturze są podawane często
w postaci kosztu przypadającego na jednostkę zainstalowanej mocy. Wyznaczanie
i stosowanie jednostkowych kosztów wynika między innymi z istnienia silnej
korelacji poziomu wydatków inwestycyjnych, a także operacyjnych i zainstalowanej
5
6

Analiza dotycząca możliwości…, G. Wiśniewski (red.), op. cit., s. 7
K. Grysa, Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. Kielce 1999, s. 117-118
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mocy elektrowni. Wielkość rocznej produkcji energii elektrycznej również zależy
od zainstalowanej mocy oraz od czasu pracy elektrowni. Czas pracy elektrowni
w okresie roku jest nazywany w literaturze współczynnikiem wykorzystania mocy
i najczęściej jest określany w jednostce czasu (godzin pracy w roku).

CAPEX  M  OPEX  M
LCOE 

1  r n  1
1  r n  r

1  r n  1
WSP  M
1  r n  r

(6)

gdzie
M – zainstalowana moc elektrowni [MW],
CAPEX – jednostkowe wydatki inwestycyjne [zł/MW],
OPEX – jednostkowe wydatki operacyjne [zł/MW],
WSP
– współczynnik wykorzystania mocy [h],
pozostałe j.w.

Stąd, po uproszczeniu, końcowa formuła średniego kosztu energii ma postać:

CAPEX  OPEX
LCOE 

1  r n  1
1  r n  r

1  r n  1
WSP
1  r n  r

(7)

gdzie
pozostałe j.w.

Poniżej zostanie przeprowadzone oszacowanie średniego kosztu energii
elektrycznej LCOE, w zależności od wydatków inwestycyjnych CAPEX
oraz operacyjnych OPEX, a także w zależności od kosztu kapitału (stopy
dyskontowej r) oraz przyjętego okresu analizy n.
Dane wejściowe
W celu przeprowadzenia analizy kosztu LCOE, zebrano dane literaturowe
dotyczące wydatków inwestycyjnych oraz operacyjnych z zagranicznych
przeglądowych studiów z zakresu energetyki odnawialnej oraz krajowych analiz,
które towarzyszyły ukazaniu się ustawy o OZE.
Wydatki inwestycyjne (capital expenditures CAPEX) przy realizacji elektrowni
wodnej to koszty budowy podstawowych obiektów inżynierskich (zapora, zbiornik,
ujęcia, sztolnie, kanały, derywacje, budynek elektrowni), turbiny i pozostałe
wyposażenie elektrowni, drogi, sieć energetyczna oraz inne koszty związane
z projektowaniem, wykonaniem i zarządzaniem, koszty pozwoleń i in. Wydatki
inwestycyjne są zwykle silnie skorelowane z instalowaną mocą elektrowni. Należy
jednak zaznaczyć, że wydatki inwestycyjne mogą być znacznie niższe
w przypadku budowy elektrowni wodnej przy istniejącym piętrzeniu. Tabela
nr 1 zawiera oszacowanie jednostkowych nakładów inwestycyjnych
z 7 przekrojowych raportów oraz oceny skutków regulacji dla ustawy o OZE
i analizy zleconej przez Ministerstwo Gospodarki dla potrzeb opracowania ustawy
i oceny jej skutków. Dane publikowane w raportach zostały przeliczone na
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złotówki, a następnie zaktualizowane wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych do poziomu cen z 2015 r. Podział na elektrownie mocy do 1 MW,
1-5 MW oraz 5-20 MW wynika z rozwiązań przyjętych w ustawie. Aukcje energii ze
źródeł odnawialnych będą organizowane osobno dla instalacji o mocy poniżej
i powyżej 1 MW. Ten podział wynika z wyraźnych dysproporcji kosztów produkcji
energii w małych i większych instalacjach, a co za tym idzie, planowanym różnym
poziomie wsparcia. Pierwsze ceny referencyjne, ogłoszone w nieobowiązującym
już rozporządzeniu ministra gospodarki w sprawie ceny referencyjnej energii
7
elektrycznej dla elektrowni wodnych, wynosiły 470 PLN/MWh przy mocy nie
większej niż 1 MW oraz 480 PLN/MWh dla elektrowni o mocy większej niż 1 MW.
Druga granica mocy 5 MW wynika również z zapisów ustawy. W pierwotnym jej
brzmieniu była to graniczna moc elektrowni wodnych, powyżej tej mocy produkcja
energii nie podlegałaby wsparciu ani w systemie świadectw pochodzenia ani
w systemie aukcyjnym. Obecne rozwiązania wprowadzone ustawą z 22 czerwca
8
2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii nie przewidują
możliwości przyznania świadectwa pochodzenia dla energii elektrycznej
wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej większej niż 5 MW, wykorzystującej hydroenergię
do wytworzenia tej energii (art. 44 ust. 11). To wyklucza uczestnictwo w systemie
zbywalnych świadectw pochodzenia tzw. zielonych certyfikatów istniejących
elektrowni o mocy powyżej 5 MW, jednakże elektrownie wodne o mocy do 20 MW
będą mogły prawdopodobnie uczestniczyć w systemie aukcyjnym – zgodnie
ze zmianą w art. 71 ust.2. pkt 2, gdzie granicę mocy 5 MW zastąpiono 20 MW.
Tabela nr 1: Jednostkowe wydatki inwestycyjne CAPEX wg literatury

Źródło danych

IRENA, 2015
9
(CAPEX w Europie)
10
JRC, 2014
11
Stolzenberger i Then, 2015
12

DECC, 2011

13

IEA ETSAP, 2010
7

Jednostkowe wydatki inwestycyjne CAPEX
małe
małe
średnie
elektrownie
elektrownie
elektrownie
wodne
wodne
wodne
(<1 MW)
(1-5 MW)
(5-20 MW)
[PLN2015 / kW]
3 200-25 200
3 200-11 000
(śr. 13 900)
(śr. 5 500)
10 500-33 600
8 400-25 200
5 000-18 900
9 700-18 900
11 000-37 000
9 500-19 500
5 400-11 400
(śr. 17 300)
(śr. 10 700)
(śr. 8 800)
8 500-34 700
6 900-25 900
6 300-22 100

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 13 listopada 2015 r. w sprawie ceny referencyjnej energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2063)
8
Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925)
9
Renewable Power Generation …, IRENA, op. cit., s. 117-118
10
Energy Technology Reference Indicator projections for 2010-2050, Joint Research Centre of the
European Commission JRC. Luxemburg 2014, s. 25-26
11
C. Stolzenberger, O. Then, Levelised cost…, op. cit., s. 10
12
Review of the generation costs and deployment potential of renewable electricity technologies in the
UK. Study Report, Department of Energy and Climate Change DECC, Ove Arup & Partners Ltd.
London 2011, s. 62
13
Technology Brief E12 Hydropower, International Energy Agency IEA ETSAP, 2010, s. 5
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Źródło danych

Mostajo Vejga i in., 2013
14
(CAPEX w Niemczech)
15
IEA, 2012
16
MG, 2013;
17
Wiśniewski, 2013
Źródło: Opracowanie własne

Jednostkowe wydatki inwestycyjne CAPEX
małe
małe
średnie
elektrownie
elektrownie
elektrownie
wodne
wodne
wodne
(<1 MW)
(1-5 MW)
(5-20 MW)
[PLN2015 / kW]
(śr. 17 300)
(śr. 15 800)
(śr. 13 900)
4 400-9 800
4 100-25 900
17 000

3 500-24 900

16 000

Dane w powyższej tabeli pokazują dużą rozpiętość. Dla potrzeb analiz
przyjęto średnie wartości CAPEX wg raportu IRENA, który jest jedną
z najnowszych publikacji i jednocześnie pokazuje dane dotyczące inwestycji
w krajach europejskich. Raport IRENA nie wyróżnia elektrowni o mocy poniżej
1 MW, a literatura zwraca uwagę na znaczący wzrost kosztów dla małych mocy,
dlatego przyjęto dla tych elektrowni wartość średnią kosztu jednostkowego
w wysokości 17 000 zł/kW, zgodnie z danymi rządowego dokumentu – ocena
skutków regulacji dla ustawy o OZE. Minimalne i maksymalne jednostkowe koszty
przyjęto jako 50% i 150% kosztu średniego. Przyjęte przedziały zmienności
odzwierciedlają wartości i koszty przedstawiane w literaturze. Ostatecznie
do analiz przyjęto wartości przedstawione w Tabeli nr 2.
Tabela nr 2: Jednostkowe wydatki inwestycyjne CAPEX przyjęte do analiz

Wyszczególnienie

CAPEXmin=50%CAPEX śr.
CAPEX śr
CAPEXmax=150%CAPEX
śr.
Źródło: Opracowanie własne

Jednostkowe wydatki inwestycyjne
małe
małe
średnie
elektrownie
elektrownie
elektrownie
wodne
wodne
wodne
(<1 MW)
(1-5 MW)
(5-20 MW)
[PLN2015 / kW]
8 500
7 000
4 000
17 000
14 000
8 000
25 500

21 000

12 000

Wydatki eksploatacyjne (operational expenditures OPEX) elektrowni wodnych
są niskie w porównaniu do innych technologii produkcji energii elektrycznej. Koszty
eksploatacyjne zmieniają się wraz ze skalą inwestycji – zainstalowaną mocą
elektrowni; duże elektrownie mają zazwyczaj niższe jednostkowe koszty niż
elektrownie małe. Roczne wydatki operacyjne są często wyznaczane jako procent
wydatków inwestycyjnych. Typowe wydatki wahają się od 1% do 4% CAPEX.
14

M. Mostajo Veiga i in., Study on Cost …, op. cit., s. 207
Technology Roadmap: Hydropower, International Energy Agency IEA. Paris 2012, s. 40
16
Ocena skutków regulacji, dokument towarzyszący projektowi ustawy o OZE, projekt z 12.11.2013,
Ministerstwo Gospodarki MG. Warszawa, 2013, s. 54
17
G. Wiśniewski (red.), Analiza dotycząca możliwości…, op. cit., s. 40
15
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W niektórych pozycjach literaturowych, koszty operacyjne są rozbijane na koszty
stałe (zazwyczaj podawane w jednostkach waluty na kW, czyli w przeliczeniu
na moc zainstalowaną) oraz koszty zmienne (zwykle w jednostkach pieniężnych
na MWh – w przeliczeniu na wielkość produkcji). Poniżej, w Tabeli nr 3 przedstawiono jednostkowe wydatki operacyjne, przedstawiane w literaturze dotyczącej
ekonomicznych aspektów energetyki odnawialnej.
Tabela nr 3: Jednostkowe wydatki eksploatacyjne OPEX wg literatury
Roczne wydatki eksploatacyjne
małe elektrownie
małe elektrownie
średnie
wodne
wodne
elektrownie wodne
(<1 MW)
(1-5 MW)
(5-20 MW)
0,5-6,5% CAPEX
1-2% CAPEX
1,5-4% CAPEX

Źródło danych
18

IRENA, 2015
Stolzenberger i
19
Then, 2015

105-210 PLN2015/kW
80-450 PLN2015/kW
(śr. 160 PLN2015/kW)

20

DECC, 2011

21

IEA ETSAP, 2010

190-540 PLN2015/kW
(śr. 310 PLN2015/kW)

150-860
PLN2015/kW
(śr. 320
PLN2015/kW)
150-420
PLN2015/kW
(śr. 260
PLN2015/kW)

Mostajo Vejga i in.,
22
2013
23

IEA, 2012

100-260
PLN2015/kW
(śr. 210
PLN2015/kW)
140-420
PLN2015/kW
(śr. 260
PLN2015/kW)
koszty stałe 32-70
PLN2015/kW
koszty zmienne 610 PLN2015/MWh
20-70 PLN2015/kW

35-140 PLN2015/kW
koszty stałe 1,5-3% CAPEX
JRC, 2014
koszty zmienne 22 PLN2015/MWh
25
MG, 2013;
243 PLN2015/kW
152 PLN2015/kW
26
Wiśniewski, 2013
1,6% CAPEX
0,9% CAPEX
Źródło: opracowanie własne
24

Tak jak w przypadku wydatków inwestycyjnych, dane literaturowe pokazują
dużą rozpiętość. Dla potrzeb analiz przyjęto średnie wartości OPEX, wg rządowej
oceny skutków regulacji dla ustawy o OZE, dla elektrowni o mocy powyżej
5 MW przyjęto szacunkowy koszt w wysokości 140 PLN/kW. Minimalne
i maksymalne jednostkowe koszty przyjęto jako 50% i 150% kosztu średniego.
Ostatecznie do analiz przyjęto wartości przedstawione w Tabeli nr 4.

18

Renewable Power Generation …,. IRENA, op. cit., s. 120
C. Stolzenberger, O. Then, Levelised cost…, op. cit., s. 10
20
Review of the generation…, DECC, op. cit., s. 63
21
Technology Brief…, IEA ETSAP, op. cit., s. 5
22
M. Mostajo Veiga i in., Study on Cost…, op. cit., s. 207
23
Technology Roadmap…, IEA, op. cit., s 40
24
Energy Technology Reference…, JRC, op. cit., s. 25-26
25
Ocena skutków regulacji, MG, op. cit., s. 54
26
G. Wiśniewski (red.), Analiza dotycząca możliwości…, op. cit., s. 40
19
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Tabela nr 4: Jednostkowe wydatki eksploatacyjne OPEX przyjęte do analiz

Wyszczególnienie

OPEXmin=50%OPEX śr.
OPEX śr
OPEXmax=150%OPEX śr.
Źródło: Opracowanie własne

Roczne wydatki eksploatacyjne
małe
małe
średnie
elektrownie
elektrownie
elektrownie
wodne
wodne
wodne
(<1 MW)
(1-5 MW)
(5-20 MW)
[PLN2015 / kW]
125
75
70
250
150
140
375
225
210

Pozostałe dane przyjęte do analizy kosztu LCOE to okres życia (lub okres
analizy), współczynnik wykorzystania mocy elektrowni oraz stopa dyskontowa.
Okres życia/okres analizy – w przypadku elektrowni wodnych, żywotność
27
instalacji jest bardzo wysoka i sięga 40-100 lat. Ponieważ wyznaczenie kosztu
LCOE polega m.in. na rozłożeniu wydatków inwestycyjnych na okres życia/analizy,
stąd prawidłowe i/lub świadome przyjęcie okresu analizy jest dla wyznaczenia tego
kosztu niezwykle istotne. W celu porównania opłacalności różnych technologii
produkcji energii powinno się stosować okres życia instalacji. Stosowanie innego –
krótszego – okresu analizy niż okres życia, jest zazwyczaj stosowane w celu
kalkulacji ceny, która pozwala na zwrot inwestycji w takim krótszym okresie.
Przykładowo, inwestor, finansując budowę elektrowni z kredytu z okresem spłaty
15 lat, jest zainteresowany wyznaczeniem LCOE na 15 lat. Poniżej zostanie
przeprowadzona analiza LCOE dla wybranych okresów: 15, 25 i 75 lat.
Kolejną istotną zmienną, wpływającą na LCOE, jest współczynnik
wykorzystania mocy odzwierciedlający ilość godzin pracy elektrowni w roku, a więc
zmienna odpowiadająca za wielkość produkcji energii (a tym samym przychodów
inwestora). Stopień wykorzystania mocy wynika z jednej strony z naturalnych
warunków hydrologicznych, a z drugiej strony z roli, jaką odgrywają elektrownie
w krajowym systemie elektroenergetycznym (np. pracujące w podstawie,
podszczytowe, szczytowe). Średnie wykorzystanie zainstalowanej mocy we
wszystkich krajowych elektrowniach wodnych w latach 2010-2015 wynosiło 44%,
co odpowiada 3850 godzinom w roku. Najkorzystniejszy był rok 2010 – czas pracy
wyniósł 5270 h (60% czasu), a najsłabszy rok 2015 – 2480 godzin (28%). Do
oszacowania kosztu LCOE przyjęto współczynnik wykorzystania mocy na poziomie
4000 h/rok (ok. 46%), ponieważ wg art. 79 ustawy o OZE, wytwórca energii,
składając ofertę sprzedaży na aukcji, podaje ilość wytworzonej energii przy stopniu
wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszym niż 4000 MWh/
MW/rok.
Ostatnią zmienną, niezbędną do oszacowania kosztu energii LCOE, jest stopa
dyskontowa. Jako stopę dyskontową przyjmuje się koszt kapitału, który oczywiście
zależy od przyjętych przez inwestora źródeł finansowania inwestycji. W rządowym
dokumencie oceny skutków regulacji (OSR) ustawy o OZE zastosowano stopę
27

100 lat wg C. Stolzenberger, O. Then, Levelised cost…, op. cit., s. 10; 41 lat wg Review of the
generation…, DECC, op. cit., s. 65; 60 lat wg Energy Technology Reference…, JRC, op. cit., s. 25-26;
50-100 lat wg Renewable Energy Essentials: Hydropower, International Energy Agency IEA. Paris
2010, s. 4
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w wysokości 8%, która była średnim ważonym kosztem kapitału (WACC). Od
czasu ukazania się tej analizy minęły ponad 2 lata, warunki na rynku finansowym
uległy zmianie, stopa referencyjna ogłaszana przez NBP spadła z 3,25%
(28.03.2014 – data projektu OSR) do 1,5% (30.08.2016), oprocentowanie 1029
letnich obligacji skarbowych spadło z 4,00% (EDO0324) do 2,50% (EDO0726).
Spadki tych podstawowych stóp są rzędu 1,50-1,75%. Do analiz przyjęto stopę
dyskontową na poziomie 7%, a w analizie wrażliwości oceniono wpływ na poziom
30
LCOE 2 niższych stóp (3% i 5%) oraz jednej wyższej 10%.
Oszacowanie całkowitego rozłożonego kosztu energii elektrycznej LCOE
Oszacowanie kosztu LCOE zostanie przeprowadzone wg wzoru (7), przy
przyjęciu stopy dyskontowej na poziomie 7% dla okresu życia 75 lat.
Oszacowano koszt LCOE minimalny, średni i maksymalny, opierając się
odpowiednio na minimalnych, średnich i maksymalnych kosztach inwestycyjnych
CAPEX i operacyjnych OPEX.
Tabela nr 5: Całkowity koszt energii LCOE, stopa dyskontowa 7%, okres życia 75 lat
Moc
elektrowni

CAPEX
[PLN2015 / kW]
min
śr
max
<1 MW
8 500 17 000 25 500
1-5 MW
7 000 14 000 21 000
5-20 MW
4 000
8 000 12 000
Źródło: Opracowanie własne

OPEX
[PLN2015 / kW]
min
śr
max
125
250
375
75
150
225
70
140
210

LCOE
[PLN2015 / MWh]
min
śr
max
181
362
543
142
284
426
88
176
264

Przeprowadzone obliczenia pokazują, że zakładając zwrot kapitału na cały
okres życia elektrowni, czyli na 75 lat, cena minimalna, przy koszcie kapitału 7%,
która zapewni zwrot wydatków inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych dla małych
elektrowni o mocy poniżej 1 MW, wynosi od 180 do 540 zł za 1 MWh,
dla elektrowni o mocy 1-5MW od 140 do 430 PLN/MWh, a dla elektrowni 5-20 MW
od 90 do 260 PLN/MWh. Oczywiście przy założeniu, że wydatki inwestycyjne
i eksploatacyjne mieszczą się w założonych analizowanych przedziałach.
Inwestorzy oczekują zazwyczaj szybszego zwrotu kapitału, ustawa zakłada 15-letni
okres wsparcia inwestycji w energetykę odnawialną, jeśli inwestorzy mają
odzyskać kapitał w krótszym okresie, to ceny musiałyby osiągnąć poziom o wiele
wyższych kosztów LCOE przedstawionych w Tabeli nr 6 (dla 25-letniego okresu
analizy) oraz Tabeli nr 7 (okres 15 lat).

28

Ocena skutków regulacji, dokument towarzyszący projektowi ustawy o OZE, projekt z 28.03.2014,
Ministerstwo Gospodarki MG. Warszawa 2014, s. 30
Informacje ze strony http://www.obligacjeskarbowe.pl
30
Jest to stopa dyskontowa bliska stopie dyskontowej 2,83% ustalanej 1.01.2016 r. dla Polski przez
Komisję Europejską wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej, https://www.uokik.
gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php
29
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Tabela nr 6: Całkowity koszt energii LCOE, stopa dyskontowa 7%, okres życia 25 lat
Moc
elektrowni

CAPEX
[PLN2015 / kW]
min
śr
max
<1 MW
17
25
8 500
000
500
1-5 MW
14
21
7 000
000
000
5-20 MW
12
4 000
8 000
000
Źródło: Opracowanie własne

OPEX
[PLN2015 / kW]
min
śr
max
125

250

375

75

150

225

70

140

210

LCOE
[PLN2015 / MWh]
min
śr
max
214

427

641

169

338

507

103

207

310

Tabela nr 7: Całkowity koszt energii LCOE, stopa dyskontowa 7%, okres życia 15 lat
Moc
elektrowni

CAPEX
[PLN2015 / kW]
min
śr
max
<1 MW
8 500 17 000 25 500
1-5 MW
7 000 14 000 21 000
5-20 MW
4 000
8 000 12 000
Źródło: Opracowanie własne

OPEX
[PLN2015 / kW]
min
śr
max
125
250
375
75
150
225
70
140
210

LCOE
[PLN2015 / MWh]
min
śr
max
265
529
794
211
422
633
127
255
382

Zgodnie z ustawą o OZE, głównym systemem wsparcia energetyki
odnawialnej będzie system aukcyjny. Nowe instalacje OZE, w tym także
elektrownie wodne, będą sprzedawały produkowaną energię na aukcjach.
Jak wspomniano powyżej, Ministerstwo Gospodarki wyznaczyło w listopadzie
2015 r. ceny referencyjne energii z poszczególnych źródeł odnawialnych. Ceny
te wahały się od 210 PLN/MWh dla energii z biopaliw do 480 PLN/MWh
dla elektrowni o pojemności powyżej 1 MW (dla elektrowni wodnych o mocy
31
poniżej 1 MW 470 PLN/MWh). Rozporządzenie zostało uchylone przez ustawę
z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, a nowe,
zgodnie z informacjami na stronie Ministerstwa Energii, powinno zostać
opublikowane w sierpniu 2016 r.
Oczywiście trudno przewidzieć, jakie ceny zostaną ustalone w nowym
rozporządzeniu oraz na aukcjach. Przy cenie aukcyjnej na poziomie 90%
dotychczasowych cen referencyjnych (czyli 423 i 432 PLN/MWh), jedynie
elektrownie o mocy 5-20 MW będą miały zapewniony zwrot kapitału w okresie
15 lat (przy koszcie kapitału 7%), bo mają niższy całkowity koszt LCOE (od 127
do 382 PLN/MWh), nawet przy maksymalnych kosztach inwestycyjnych
i operacyjnych. Natomiast małe elektrownie o mocy poniżej 1 MW, jedynie przy
kosztach CAPEX i OPEX bliskich minimalnym, osiągają poziom LCOE poniżej
takiej ceny aukcyjnej (LCOEmin=265 PLN.MWh), przy średnim i maksymalnym
poziomie CAPEX i OPEX koszt LCOE wynosi odpowiednio 529 i 794 PLN/MWh,
co znacznie przekracza ceny referencyjne, a więc prawdopodobnie nie zapewni
opłacalności inwestycji.
Duży wpływ na koszt LCOE ma także koszt kapitału. Poniżej zostanie
przeprowadzona analiza wrażliwości LCOE na zmianę stopy dyskontowej.
31

Rozporządzenie Ministra Gospodarki…, op. cit.
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Tabela nr 7: Analiza wrażliwości kosztu energii LCOE na zmiany stopy dyskontowej,
okres życia 15 lat
Moc
elektrowni

LCOE
LCOE
przy r = 3%
przy r = 5%
[PLN2015 / MWh]
[PLN2015 / MWh]
śr
śr
min
max min
max
<1 MW
209 419 628 236 472 708
1-5 MW
165 331 496 187 375 562
5-20 MW
101 203 304 114 228 342
Źródło: Opracowanie własne

LCOE
przy r = 7%
[PLN2015 / MWh]
min
śr
max
265 529 794
211 422 633
127 255 382

LCOE
przy r = 10%
[PLN2015 / MWh]
śr
min
max
311 621 932
249 498 746
149 298 447

Przy niższych stopach 3 i 5%, wskaźniki są korzystniejsze niż wyznaczone
w podstawowej analizie przy stopie 7%. Przy średnim poziomie kosztów CAPEX
i OPEX oraz koszcie kapitału 5%, małe elektrownie osiągają koszt LCOE śr na
poziomie 472 PLN/MWh (<1 MW) i 375 PLN/MWh (1-5 MW). Stopa (koszt kapitału)
w wysokości 5% jest trudna do osiągnięcia na rynku finansowym, ale możliwa przy
wsparciu ze środków publicznych kapitałem bezzwrotnym.
Dla innych, niższych cen aukcji na poziomie 80% ceny referencyjnej (376
i 384 PLN/MWh), opłacalność inwestycji w energetykę wodną o mocy poniżej
5 MW przy koszcie kapitału 7% jest możliwa tylko przy kosztach niższych.
Poniżej, na Rysunku nr 1 zostaną zaprezentowane obliczenia LCOE dla
okresu 15 lat przy stopie 7% bez podziału na moc elektrowni, a jedynie
w zależności od jednostkowych kosztów inwestycyjnych CAPEX i operacyjnych
OPEX. Osie pozioma i pionowa przedstawiają jednostkowe koszty odpowiednio
CAPEX i OPEX, natomiast koszt LCOE jest przedstawiony kolorami
na płaszczyźnie wykresu. Po prawej stronie wykresu jest umieszczona legenda
przypisująca przedziały wartości LCOE poszczególnym kolorom.
Rysunek nr 1: Zależność kosztu całkowitego LCOE od wydatków inwestycyjnych
CAPEX i wydatków operacyjnych OPEX, okres analizy 15 lat, koszt kapitału 7%

Źródło: Opracowanie własne
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Pierwsze (od lewej strony) pole na wykresie obrazuje koszt LCOE poniżej 200
PLN/MWh. Tak niski koszt całkowity można osiągnąć nie przekraczając
jednostkowych wydatków ponad 6 000 PLN/kW oraz przy koszcie eksploatacji
poniżej 140 PLN/kW. Przy niższych kosztach inwestycji, np. 4 000 PLN/kW, koszty
eksploatacji mogą być nawet dwukrotnie wyższe, np. 300 PLN/kW. Ten przedział
obrazuje inwestycje, które praktycznie nie potrzebują wsparcia publicznego,
ponieważ cena energii elektrycznej w ostatnich latach kształtowała się na poziomie
32
170-200 PLN za 1 MW.
Drugie pole na wykresie obrazuje koszt LCOE z przedziału 200-400
PLN/MWh. Są to inwestycje, które przy wsparciu poprzez system aukcji mogą być
efektywne i atrakcyjne dla inwestorów. Ceny aukcyjne powinny osiągnąć ten
poziom, zapewniając inwestorom zwrot kapitału w okresie 15 lat. Maksymalne
jednostkowe wydatki inwestycyjne, zapewniające koszt LCOE poniżej 400
PLN/MWh, są nie wyższe niż 14 000 PLN/kW. Przekroczenie tego poziomu (koszt
LCOE z 3 i 4 pola), nawet przy bardzo niskich kosztach eksploatacji, spowoduje
nieopłacalność inwestycji – koszty całkowite przekroczą 400 PLN/MWh (przy
założeniu 15-letniego okresu zwrotu i 7% kosztu kapitału).
Na poniższych rysunkach zostały przedstawione trzy dodatkowe warianty
obliczeń:
 koszty całkowite produkcji energii LCOE w przypadku zwrotu inwestycji
w okresie 15 lat, ale przy obniżonym koszcie kapitału do 5% – Rysunek
nr 2;
 koszty całkowite produkcji energii LCOE w przypadku zwrotu inwestycji
w dłuższym okresie 25 lat, przy koszcie kapitału 7% – Rysunek nr 3;
 koszty całkowite produkcji energii LCOE dla całkowitego okresu życia
75 lat, przy koszcie kapitału 7% – Rysunek nr 4.
Rysunek nr 2: Zależność kosztu całkowitego LCOE od wydatków inwestycyjnych
CAPEX i wydatków operacyjnych OPEX, okres analizy 15 lat, koszt kapitału 5%

Źródło: Opracowanie własne
32

Wg informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dostępnych na www.ure.gov.pl, cena energii na
rynku konkurencyjnym wynosiła: 198,90 zł/MWh w 2011 r., 201,36 zł/MWh w 2012 r., 181,55 zł/MWh
w 2013 r., 163,58 zł/MWh w 2014 r. i 169,99 zł/MWh w 2015 r.
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Obniżenie kosztu kapitału do 5% powoduje obniżenie kosztów LCOE. Koszt
poniżej 200 PLN/MWh można osiągnąć nie przekraczając jednostkowych
wydatków ponad 7 000 PLN/kW oraz przy koszcie eksploatacji poniżej 140
PLN/kW. Przy kosztach inwestycji rzędu 6 000 PLN/kW, koszty eksploatacji mogą
osiągać poziom 220 PLN/kW.
Drugie pole na wykresie (LCOE z przedziału 200-400 PLN/MWh) inwestycje
efektywne i atrakcyjne dla inwestorów przy cenach aukcyjnych powyżej 400
PLN/MWh charakteryzują się jednostkowym kosztem nie wyższym niż 16 000
PLN/kW, a więc o 2 000 PLN/kW wyższym niż w przypadku wyższego kosztu
kapitału na poziomie 7%.
Rysunek nr 3: Zależność kosztu całkowitego LCOE od wydatków inwestycyjnych
CAPEX i wydatków operacyjnych OPEX, okres analizy 25 lat, koszt kapitału 7%

Źródło: Opracowanie własne

Wydłużenie okresu analizy, czyli dla inwestora wydłużenie okresu zwrotu
kapitału do 25 lat, powoduje bardziej znaczące obniżenie kosztów LCOE niż
obniżenie kosztu kapitału do 5%. Koszt poniżej 200 PLN/MWh można osiągnąć nie
przekraczając jednostkowych wydatków ponad 8 000 PLN/kW oraz przy koszcie
eksploatacji poniżej 140 PLN/kW.
LCOE z przedziału 200-400 PLN/MWh osiągają inwestycje o jednostkowym
koszcie nie wyższym niż 18 000 PLN/kW, a więc o 4 000 PLN/kW większym niż
w przypadku 15-letniego okresu zwrotu.
Rozłożenie wydatków inwestycyjnych na cały okres życia – na 75 lat –
wyraźnie obniża koszty LCOE w porównaniu do poprzednich analiz. Koszt
całkowity LCOE poniżej 200 PLN/MWh jest osiągany przy jednostkowych
wydatkach inwestycyjnych do niemal 11 000 PLN/kW, a LCOE z przedziału 200400 PLN/MWh osiągają inwestycje o jednostkowym koszcie do 22 000 PLN/kW.
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Rysunek nr 4: Zależność kosztu całkowitego LCOE od wydatków inwestycyjnych
CAPEX i wydatków operacyjnych OPEX, okres analizy 75 lat, koszt kapitału 7%

Źródło: Opracowanie własne

Wnioski
Ustawa o OZE z 20 lutego 2015 r., wraz z jej późniejszymi zmianami,
wprowadza znaczące zmiany w systemie wspierania energetyki odnawialnej,
w tym energetyki wodnej. Jednymi z najważniejszych zmian w systemie wsparcia
energetyki wodnej są: wprowadzenie systemu aukcji oraz ograniczenie okresu
pomocy i sumarycznej kwoty wsparcia. Dotychczasowy system tzw. zielonych
certyfikatów był dostępny nawet dla inwestycji zamortyzowanych oraz dużych
elektrowni wodnych, które są efektywne bez wsparcia. Jest to logiczna zmiana
z punktu widzenia interesu publicznego; system wspierania energetyki odnawialnej
ma na celu przyciągnięcie nowych inwestorów i rozwój tego sektora; nie ma sensu
wspieranie zamortyzowanych elektrowni, które już podległy zwrotowi.
Oszacowanie całkowitego kosztu produkcji energii elektrycznej LCOE,
uwzględniającego wydatki inwestycyjne oraz eksploatacyjne, pokazuje,
że inwestycje mogą być atrakcyjne dla inwestorów i dają zwrot kapitału jedynie
w energetyce wodnej o średniej skali (moc powyżej 5 MW), która charakteryzuje
się niższymi kosztami jednostkowymi niż energetyka o mniejszej mocy. Małe
elektrownie wodne o mocy poniżej 1 MW nie są efektywne bez wsparcia;
oszacowany koszt całkowity LCOE znacznie przekracza ceny energii elektrycznej
notowane na rynku konkurencyjnym, jedynie ceny aukcyjne na poziomie powyżej
400 PLN/MWh mogą zapewnić opłacalność tego typu inwestycji.
Streszczenie
Ustawa z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii zmienia system
wspierania energetyki odnawialnej, w tym także hydroenergetyki. Ustawa
wprowadza aukcje jako system wspierania produkcji energii ze źródeł
odnawialnych. W artykule oszacowano całkowity koszt rozłożony produkcji energii
elektrycznej LCOE w elektrowniach wodnych na podstawie literaturowych
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wskaźników kosztowych (jednostkowych nakładów inwestycyjnych CAPEX
i kosztów operacyjnych OPEX). Przeprowadzono analizę wpływu poziomu
wydatków inwestycyjnych, operacyjnych, kosztu kapitału oraz oczekiwanego
okresu zwrotu kapitału na poziom kosztu całkowitego LCOE. Oszacowany
koszt LCOE, który jest zarazem ceną progu rentowności, odniesiono do cen
referencyjnych energii (przewidywanych cen aukcyjnych).
Słowa klucze: energetyka wodna, średni rozłożony koszt energii elektrycznej
LCOE, efektywność ekonomiczna, próg rentowności, aukcje
Summary
The Renewable Energy Sources Act of February 20, 2015 changes the
support system of renewable energy, including hydropower. The RES Act
introduces the auctions as a support system of the energy production from
renewable sources. In the paper the levelized cost of electricity LCOE is estimated
based on unit costs from literature (investment expenditures CAPEX and operating
expenditures OPEX). The analysis of the impact of the level of investment
expenditures, operational expenditures, the cost of capital and the expected period
of return of capital on LCOE. The estimated LCOE, which is also the break-even
price, is compared to the reference prices of energy (the expected auction prices).
Key words: hydropower, the levelized cost of electricity LCOE, economic
efficiency, the break-even point, auctions
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Krzysztof SALA
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Instytut Politologii
SPOŁECZNY WYMIAR BUDOWY WODNYCH ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH
NA PRZYKŁADZIE ZBIORNIKA ŚWINNA PORĘBA
Wstęp
Zbiorniki zaporowe są obiektami hydrologicznymi szeroko rozpowszechnionymi na całym świecie. Posiadają ogromne znaczenie gospodarcze dla wielu
krajów. Jezioro Nasera w Egipcie pozwoliło uregulować bieg Nilu, zapobiegać
powodziom, rozwinąć żeglugę i rybołówstwo oraz produkcję energii elektrycznej.
Celem niniejszej publikacji było przedstawienie społecznego wymiaru budowy
zbiorników zaporowych, na przykładzie zbiornika Świnna-Poręba.
W pracy ukazano definicje zbiornika zaporowego oraz opisano przesłanki
i bariery tworzenia tego typu obiektów hydrologicznych na świecie i w Polsce.
Wnikliwej analizie poddano historię i specyfikę budowy zbiornika ŚwinnaPoręba. Przedstawiono skutki społeczne, jakie nieść będzie za sobą otwarcie tej
długo oczekiwanej inwestycji w Małopolsce.
Tezą, jaką postawiono w pracy, było założenie, że otwarcie wodnego
zbiornika zaporowego Świnna-Poręba, przyczyni się do powstania wielu korzyści
społecznych dla ludności lokalnej oraz turystów.
Metoda badawcza, zastosowana w publikacji, to krytyka piśmiennicza. Wyniki
badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę, że zbiornik zaporowy ŚwinnaPoręba będzie przyczyniał się do kreowania licznych korzyści społecznych.
1. Zbiorniki zaporowe w Polsce. Przesłanki i bariery
Zbiorniki zaporowe to obiekty hydrologiczne, utworzone poprzez działalność
człowieka w wyniku spiętrzenia wód rzecznych zaporą wybudowaną w miejscu,
gdzie ukształtowanie doliny rzecznej sprzyja wzniesieniu takiej budowli piętrzącej.
Funkcjonowanie zbiorników zaporowych, nawet w okresach posusznych, zapewnia
precyzyjnie określone funkcje potencjalnej budowli i retencji powierzchniowej oraz
1
wystarczającą ilość wód zasilających.
Polska należy do krajów ubogich w zasoby wodne. Średni roczny odpływ wód
powierzchniowych, łącznie z dopływami z zagranicy, w latach 1975-2005 wyniósł
3
3
64,6 km , a z obszaru kraju – 56,6 km . W przeliczeniu na 1 mieszkańca, daje to
3
roczny zasób wód ok. 1,6 dam , podczas gdy w krajach europejskich zasoby te są
3
szacowane na 4,6 dam /rok. Zasoby wodne Polski cechuje duża zmienność
sezonowa i nierównomierność rozmieszczenia terytorialnego. Zbiorniki retencyjne
w Polsce posiadają małą pojemność. Mogą one zatrzymać tylko 6% rocznego
odpływu wód w kraju, co nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi
2
nadmiarami lub deficytami wody.

1

2

M. Rzętała, Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach
zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Katowice 2008
http://web.archive.org/web/20110714055236/http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_maly_roc
znik_statystyczny_2008.pdf (pobrano 10.03.2017 r.)
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Budowanie zbiorników zaporowych w Polsce ma więc ogromne znaczenie dla
gospodarki wodnej. Umożliwia wykorzystanie wody dla potrzeb m.in.:
- przemysłowych,
- energetycznych,
- konsumpcyjnych,
- rolniczych,
- turystycznych.
W Polsce znajduje się około 150 dużych i średnich zbiorników zaporowych.
3
Połowę z nich stanowią zbiorniki większe. Łączna ich pojemność wynosi ok.
3
3,5 km , czyli ok. 5% objętości wody średnio rocznie odpływającej z terenu Polski.
Większość sztucznych zbiorników w Polsce znajduje się na rzekach sudeckich,
karpackich i rzekach pojezierzy (Tabela nr 1).
Tabela nr 1: Największe zbiorniki zaporowe w Polsce
Rok
Pojemność przy Powierzchnia
uruchomienia max. spiętrzeniu
przy max.
3
2
(mln m )
spiętrzeniu (km )
Soliński
San
1968
472,0
21,1
Włocławski
Wisła
1970
408,0
70,4
Czorsztyński
Dunajec
1997
231,9
12,3
Jeziorski
Warta
1986
202,8
42,3
Goczałkowicki
Wisła
1956
166,8
32,0
Rożnowski
Dunajec
1941
166,6
16,0
Dobczycki
Raba
1986
125,0
10,7
Otmuchowski
Nysa Kłodzka
1933
124,5
19,8
Źródło: Opracowanie własne na podstawie, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjn
y/pl/defaultaktualnosci/5515/2/10/1/publ_oz_rocznik_statystyczny_rp.pdf
Zbiornik

Rzeka

W Polsce tradycje budowy wodnych zbiorników zaporowych sięgają XVI
wieku. Pierwszy sztuczny zbiornik zaporowy – Jezioro Zygmunta Augusta –
powstał przed 1559 rokiem. Ponad połowa wszystkich zbiorników wodnych
w Polsce powstała przed II wojną światową.
Budowa zbiorników zaporowych, oprócz korzyści, niesie ze sobą również
zagrożenia.
Przegrodzenie rzeki zaporą lub inną budowlą piętrzącą oraz utworzenie w ten
sposób jeziora pociąga za sobą negatywne skutki w układzie warunków
naturalnych. Niekorzystnymi zjawiskami, wywołanymi spiętrzeniem rzeki oraz
utworzeniem jeziora zaporowego, są:
- podniesienie się poziomu wód gruntowych,
- wywieranie znaczącego wpływu na klimat miejscowy,
- zakrzewianie się roślinności wodnej i bagiennej, która zarasta strefy
brzegowe, gdzie zachodzą okresowe wahania poziomu wody i następuje
odsłanianie dna,
- zatopienie „dolin rzeki”, co powoduje wyłączenie upraw i użytkownika
rolniczego,
- konieczność przesiedlenia ludności, która zamieszkiwała tereny doliny
zamienionej w jezioro,
3

R. Kęsy, Zbiorniki Wodne w Polsce. Warszawa 2011

999

______________________________________________________________________________________________

- utrata zabytków architektonicznych i historycznych.
Region Małopolski należy do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
4
powodzi. Górny bieg rzeki Wisły należy do obszarów, w których ryzyko
wystąpienia powodzi jest prawdopodobne. Dotyczy to również dolnego biegu rzeki
5
Skawy. W związku z tym, budowa kolejnych zbiorników zaporowych wydaje się
być pomysłem jak najbardziej uzasadnionym. Do najważniejszych inwestycji
hydrologicznych ostatnich dziesięcioleci realizowanych w Polsce należy zbiornik
zaporowy Świnna-Poręba.
2. Historia budowy zbiornika Świnna-Poręba
Przebieg budowy zaporowego zbiornika retencyjnego Świnna-Poręba
w Małopolsce przypominał pod wieloma względami realizację zaporowego
6
zbiornika wodnego na Dunajcu w Kotlinie Nowotarskiej. Podobnie jak budowanie
Zbiornika Czorsztyńskiego, również i ta inwestycja wzbudzała wiele emocji,
wątpliwości i obaw społecznych. Stanowiła również bogate źródło dyskusji na
forach publicznych i w mediach. Inwestycja ta, która do dzisiaj nie została
ukończona, należy do najdłuższych tego typu w Polsce.
Plany budowy zbiornika pojawiły się już w latach 50. XX wieku. Głównym
powodem podjętych decyzji była chęć bezpośredniej ochrony doliny rzeki Skawy
i ważnych miejscowości położonych poniżej zapory (Wadowic, Zatora). Budowa
zbiornika miała również ważny wpływ na ochronę przeciwpowodziową recypienta
Skawy – rzeki Wisły i miejscowości nad nią położonych (m.in. Krakowa,
Sandomierza czy Kazimierza Dolnego). Zbiornik miał powstawać na terenach gmin
Mucharz, Stryszów i Zembrzyce. Zapora miała być usytuowana na 26,6 km biegu
Skawy, a powierzchnia zlewni rzeki do przekroju zapory miała wynosić 802 km².
Zbiornik od zapory w Świnnej-Porębie będzie dochodził, aż do Zembrzyc. Jego
długość wynosić będzie 11 km, przy bardzo zawiłej linii brzegowej. Wody zbiornika
koncentrować się będą w dwóch akwenach, przewężonych zbliżonymi do siebie
wyniosłościami górskimi. Pierwszy z wymienionych akwenów rozciąga się od
zapory do wspomnianego przewężenia, pomiędzy górą Prejsówką od strony
południowej a Wierzchowiną od strony północnej. Drugi akwen będzie się ciągnął
od tych wzniesień w górę rzeki.
Budowę zbiornika rozpoczęto jeszcze w czasach PRL-u, w 1986 roku. Niemal
od samego początku prace budowlane napotykały na trudności, ponieważ wiązały
się z koniecznością rozwiązania szeregu problemów technicznych, ekologicznych
i społecznych.
Pierwsze wyzwanie dotyczyło kwestii terenów zalewowych. Trzeba było
dokonać przesiedlenia, na wyższe partie okolicznych wzniesień, kilkuset
mieszkańców zamieszkałych na terenach, które podlegać będą zalaniu wodami
zbiornika. Wymagało to stworzenia infrastruktury:
- drogowej,
- wodociągowo-kanalizacyjnej,
- elektrycznej,
- telekomunikacyjnej,
4
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- handlowo-usługowej.
Niezbędna okazała się również budowa zaplecza edukacyjnego dla
mieszkańców – szkół, przedszkoli, żłobków itp.
Kolejny problem stanowiła konieczność modyfikacji tranzytowych szlaków
drogowych i kolejowych. Dużych inwestycji wymagała zmiana przebiegu drogi
krajowej z Wadowic do Suchej na odcinku o długości 11 km oraz przebudowa
i remonty dróg lokalnych na obrzeżach zbiornika, o łącznej długości ponad 35 km.
Nie mniej ważna była modernizacja linii kolejowych: Wadowice-Sucha oraz
Skawina-Żywiec na odcinku Stryszów-Zembrzyce. Obejmowała ona: elektryfikację,
przełożenie torów kolejowych na inne miejsce, remonty budynków stacyjnych,
budowę ramp przy przejazdach drogowych, a przede wszystkim mostów
kolejowych nad wodami zbiornika i jego dopływów w kilku miejscach po
południowej oraz wschodniej stronie zbiornika. Modernizacja ta miała na celu nie
tylko zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy koleją, ale też bardzo wyraźnie
go uatrakcyjniła. Na całym bowiem odcinku, przebiegającym przy brzegach
zbiornika wodnego, linia kolejowa będzie przechodziła nad wodą. Wykonane
zostało obwałowanie koryta Skawy w górnym zasięgu cofki zbiornika,
zabezpieczające przed zalaniem Zembrzyc wodami cofkowymi.
Kolejne problemy pojawiły się wraz z upadkiem gospodarki centralnie
sterowanej. Z powodu kłopotów finansowych, związanych z transformacją
gospodarczą po 1989 roku, prace znacznie się przeciągały. Harmonogram robót,
przyjęty przez sejm w 2005 r., zakładał ukończenie budowy w 2010 roku, do czego
7
ostatecznie nie doszło. Kolejna przeszkoda, związana z kryzysem finansowym,
wstrzymała budowę w roku 2009. Po objęciu rządów przez koalicję PO-PLS, nie
zabezpieczono środków finansowych w wysokości miliarda złotych na dokończenie
budowy. Rok później rząd podjął decyzję o ukończeniu tej inwestycji do roku 2015.
Niestety, z powodu nierzetelności niektórych podwykonawców i projektantów,
8
utracono część środków. Do tej pory na budowę zapory i zbiornika wydano
2,5 mld złotych. Kilkukrotnie przesuwano termin oddania do użytku inwestycji – na
lata 1996, 2006, 2010, 2013.
W 2016 roku minęło już 30 lat od rozpoczęcia budowy. Obecnie zalanie
9
zbiornika planowane jest na rok 2017. Niestety, podana data nie jest wcale do
końca pewna i zależna jest od możliwości pozyskania brakujących środków
pieniężnych. Do ostatecznego zrealizowania planów pozostało niewiele. Należy
dokończyć stabilizację osuwisk w Ostałowej oraz wybudować ostatnie odcinki dróg
dojazdowych z Zagórza do Mucharza. Bez powyższych inwestycji, oddanie
zbiornika do użytku będzie niemożliwe.
Parametry zbiornika Świnna-Poręba będą przedstawiały się następująco:
3
- maksymalna pojemność wyniesie 161,0 mln m ,
- powierzchnia, przy całkowitym napełnieniu, wyniesie 1035 ha,
- długość zapory wyniesie 604 m, szerokość w koronie 8 m, a wysokość
54 m,

7
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rzędna maksymalnego spiętrzenia wynosi 312 m n.p.m., normalnego
309 m, a najniższego 288,5 m.
Upuszczanie wód powodziowych odbywać się będzie przez sztolnię zrzutową,
usytuowaną na prawym brzegu rzeki, natomiast po stronie lewobrzeżnej znajduje
się sztolnia upustowa, która doprowadza rurociągiem wodę do turbin
prądotwórczych elektrowni wodnej. Elektrownia będzie wyposażona w dwie turbiny
Kaplana, o łącznej mocy wynoszącej 4,4 MW. Rocznie dostarczy 18,3 GWh energii
elektrycznej. W miejsce przepławki dla ryb, zastosowana będzie winda,
przenosząca ryby sprzed zapory do zbiornika sposobem zbliżonym do działania
10
śluzy. Do dnia dzisiejszego nie ustalono ostatecznie nazwy przyszłego zbiornika.
-

3. Społeczna rola zbiornika Świnna-Poręba
Zbiornik Świnna-Poręba będzie realizował szereg zadań. Najważniejsza jego
rola społeczna będzie związana z ochroną przeciwpowodziową doliny rzeki Skawy
poniżej zapory (m.in. Wadowic, Zatora) oraz doliny rzeki Wisły (m.in. Krakowa,
Sandomierza). Zbiornik, mimo niedokończenia, miał okazję odegrać istotna rolę
11
przeciwpowodziową w krytycznym okresie 16-19 maja 2010 roku.
Przeciwpowodziowe znaczenie zbiornika jest również istotne z punktu
widzenia ekologii. Powodzie, oprócz zniszczeń materialnych, degradują także
środowisko przyrodnicze. Zalewy powodziowe niszczą roślinność przez zatapianie,
zalewanie, zamulanie, łamanie, wyrywanie itp. Przyczyniają się do skażeń wód
12
powierzchniowych i gleby chorobotwórczymi bakteriami i pasożytami. Powódź
powoduje również nanoszenie piaszczystych łach i zaśmiecanie powierzchni
różnymi nieczystościami. Retencja zbiornikowa wielkich wód wezbraniowych
pozwala tego uniknąć, co jest niezwykle ważne. Nagromadzona w zbiornikach
woda może być wykorzystana do nawodnień rolniczych i innych potrzeb gospodarczych. Biorąc to wszystko pod uwagę, należy stwierdzić, że zbiornik wodny,
niezależnie od przeznaczenia, jest też liczącą się inwestycją proekologiczną.
Kolejne społeczne znaczenie omawianego zbiornika będzie wynikało ze
wzrostu walorów estetycznych krajobrazu i znaczenia dla turystyki, ponieważ
poprawia jej atrakcyjność, a tym samym zwiększa frekwencję turystyczną na jego
obszarze. Po napełnieniu zbiornika, frekwencja turystyczna w miejscowościach
przyzbiornikowych, niewątpliwie znacząco się zwiększy. Wzrośnie też
zapotrzebowanie turystów, letników i wczasowiczów na noclegi oraz kwatery
wynajmowane na dłuższy pobyt. Zwiększy się możliwość zarobkowa miejscowej
ludności, co przełoży się na poprawę sytuacji życiowej mieszkańców zatrudnionych
w usługach dla turystów, a szczególnie noclegowo-gastronomicznych. Już
wybudowano i nadal buduje się wiele nowych, komfortowych domów, o bardzo
ładnych bryłach architektonicznych, które podnoszą estetyczny wygląd
miejscowości. Rozwijają się punkty gastronomiczne, powstają warsztaty naprawy
samochodów, rowerów, sprzętu pływającego i in. Wszystko to razem wpływa
pozytywnie na warunki życiowe mieszkańców oraz przyjeżdżających do tych
miejscowości turystów. Rozwój i pozytywne przemiany następować będą tym
szybciej, im większa okaże się frekwencja turystyczna.
10
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Dzięki zbiornikowi, nastąpiła również poprawa stanu technicznego drogowych
szlaków komunikacyjnych w okalających zbiornik miejscowościach. Do każdej
z nich, nawet najwyżej położonej, można już dojechać drogą asfaltową,
utrzymywaną w dobrym stanie technicznym. Dostępność terenu ma duże
znaczenie, ponieważ rozszerza widnokrąg, w którym występujący krajobraz może
być oglądany z różnych miejsc i odległości, a także wzniesień terenu n.p.m..
Ułatwia to postrzeganie różnych tworzących krajobraz komponentów i urozmaica
wizualność krajobrazową. Zawiłość linii brzegowej zbiornika wodnego ŚwinnaPoręba, stwarza korzystne warunki dla wypoczynku i rekreacji, a jej długość,
wynosząca kilkadziesiąt kilometrów, zapewnia dużą pojemność obrzeży dla
wypoczywających nad nimi i korzystających z kąpieli osób. Jest to też bardzo
pozytywny walor tego akwenu, że w różnych miejscach jego obrzeży łatwo będzie
można znaleźć ustronne zakątki, zapewniające potrzebną intymność i spokój.
Zbiornik wodny Świnna Poręba będzie bardzo przydatnym akwenem dla
kajakarstwa, kąpieli oraz uprawiania sportów wodnych. Niewątpliwie „wyrośnie” na
nim wielu sportowców-wodniaków. Po wodach zbiornika będzie można się
poruszać przy użyciu różnych środków pływających, z wyjątkiem motorówek.
Chodzi bowiem o niezakłócanie spokoju, który dla przyrody i wypoczynku jest
nieodzowny.
Społeczne znaczenie zbiornika polegać będzie również na produkcji energii
elektrycznej bez spalania kopalnych nośników energetycznych (węgla, ropy, gazu),
których emisje zanieczyszczają atmosferę pyłami dyspersyjnymi, gazami
cieplarnianymi, dwutlenkiem siarki oraz wieloma innymi szkodliwymi związkami
chemicznymi. Jest to niezwykle ważne, ze względu na degradację powietrza
atmosferycznego emisjami pochodzącymi ze spalania kopalnych nośników
energetycznych. Przy projektowanej rocznie produkcji energii elektrycznej,
wynoszącej 18,3 GWh, musiałoby się spalić ok. 0,1 mln ton węgla, co nie byłoby
dla środowiska przyrodniczego korzystne. Wykorzystanie wody do produkcji energii
elektrycznej, przy której nie ma tego rodzaju uciążliwości dla środowiska, jest więc
niewątpliwie proekologiczne.
Duże znaczenie społeczne ma też retencjonowanie wody w zbiorniku,
ponieważ umożliwia rozwój ichtiofauny, dostarczającej pożywienia dla ludzi
i zwierząt. Zakłada się, że roczna produkcja ryb w omawianym zbiorniku nie
powinna być mniejsza niż 200 kg ha–1, co w przeliczeniu na zbiornik wyniesie
rocznie co najmniej 200 ton wartościowego i zdrowego pożywienia,
wyprodukowanego prawie bez nakładów finansowych.
Do innych funkcji zbiornika zaliczyć można:
- ochronę przed skutkami suszy,
- poprawę lokalnych warunków klimatycznych,
- ubogacenie ekosystemu i krajobrazu na terenach otaczających zbiornik,
- wykorzystywanie wody ze zbiornika jako źródła wody pitnej i do celów
przemysłowych na terenie województw małopolskiego i śląskiego.
Ponadto, dzięki zbiornikowi powstał ośrodek rybacki, którego celem będzie
zarybianie zbiornika wartościowymi rybami. Wybudowane zostały oczyszczalnie
ścieków w Jaszczurowej, Mucharzu, Stryszowie, Suchej i Zembrzycach, żeby
chronić wody zbiornika przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi. Łącznie
obsługują one ponad 330 km sieci kanalizacyjnej. Infrastruktura wodociągowokanalizacyjna wpłynęła też bardzo korzystnie na warunki życiowe mieszkańców
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przyzbiornikowych miejscowości, umożliwiając łatwe zaopatrzenie w wodę
i wynikający z tego komfort bytowania.
W ramach Planu Rozwoju Zbiornika Wodnego Świnna Poręba – Jezioro
Mucharskie na lata 2016-2023 zaplanowano 58 przedsięwzięć o znaczeniu
13
strategicznym. W skład przedsięwzięć będzie wchodziła m.in. budowa ścieżek
14
pieszych, rowerowych, rozwój infrastruktury noclegowej czy gastronomicznej.
Zakończenie
Pomimo licznych perturbacji i zawirowań związanych z budową zbiornika
zaporowego Świnna-Poręba, stanie się on ważną społecznie inwestycją
w Małopolsce.
Budowa tego typu obiektów nie wiąże się tylko z samymi zaletami, jednak
biorąc pod uwagę wymierne korzyści płynące dla społeczeństwa, stanowi
inwestycję godną wspierania.
Streszczenie
Celem niniejszej publikacji było przedstawienie społecznego wymiaru budowy
zbiorników zaporowych na przykładzie małopolskiego zbiornika Świnna-Poręba.
W pracy zdefiniowano pojęcie zbiornika zaporowego oraz opisano przesłanki
i bariery tworzenia tego typu obiektów hydrologicznych na świecie i w Polsce.
Wnikliwej analizie poddano historię i specyfikę budowy samego zbiornika
Świnna-Poręba. Przedstawiono skutki społeczne, jakie nieść będzie za sobą
otwarcie tej długo oczekiwanej inwestycji w Małopolsce.
Tezą, jaką postawiono w pracy, było założenie, że otwarcie wodnego
zbiornika zaporowego Świnna-Poręba, przyczyni się do powstania wielu
wymiernych korzyści społecznych dla ludności lokalnej oraz turystów.
Metoda badawcza, zastosowana w publikacji, to krytyka piśmiennicza. Wyniki
badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę, że zbiornik zaporowy ŚwinnaPoręba będzie przyczyniał się do kreowania licznych korzyści społecznych.
Słowa klucze: elektrownia wodna, polityka społeczna, powódź, rozwój
zrównoważony, zbiornik zaporowy.
Summary
The aim of this publication is to present the social dimension of the
construction of reservoirs on the example of Malopolska tank Świnna Poreba.
The study defined the notion of the dam reservoir and describes the reasons
and barriers to creating this type of hydrological in the world and in Poland.
A careful analysis was history and the specifics of the construction of the tank
Świnna-Poręba. Presents the social impact which will bring together for the
opening of this long-awaited investment in Małopolska.
Thesis, which was erected in the working assumption that the opening of the
water reservoir dam Świnna-Poręba, contribute to a number of tangible social
benefits for the local communities as well as tourists.
13
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This article was written using dense materials books, magazines, as well as
information netography.
The test method used in the publication of criticism stationery. The test results
positively verify staked thesis that the dam reservoir Świnna Poręba will contribute
to the creation of numerous social benefits.
Key words: hydroelectric power, social policy, flood, sustainable
development, dam reservoir.
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POLITYKA ENERGETYCZNA WOBEC INSTALACJI BIOGAZOWYCH

Wprowadzenie
Aktualnemu rozwojowi polskiego sektora elektroenergetycznego nieodzownie
towarzyszy przyrost inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Coraz
bardziej zauważalne są restrykcyjne obostrzenia, dotyczące ograniczenia
antropogenicznej emisji gazów cieplarniach z konwencjonalnych źródeł energii
oraz zmniejszenie możliwości udzielania kredytów przez banki europejskie na
inwestycje, których spodziewana emisja dwutlenku węgla przewyższy ustanowiony
1
limit 550 g/kWh. Ponadto, wstrzymanie rozwoju strategii związanej z powstaniem
elektrowni jądrowej, wprowadzenie przez polski rząd ustawy „wiatrakowej”
z zapisem, aby elektrownia wiatrowa lokalizowana była w minimalnej odległości
od zabudowań, nie mniejszej niż dziesięciokrotność jej wysokości, aktualnie
w znacznym stopniu ogranicza i hamuje rozwój oraz powstawanie instalacji tego
typu w polskim systemie elektroenergetycznym. Warto natomiast zauważyć,
że Polska, jako jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej, zobowiązana jest
do wprowadzania w życie aktów prawnych, takich jak zaproponowany pod koniec
ubiegłego roku pakiet zimowy, stanowiący między innymi o tym, że udział
odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym powinien wzrosnąć
2
z 7,2% w roku 2005 do 15% w 2020 roku. W związku z tym, zasadnym wydaje się
poszukiwanie dalszego rozwoju wykorzystania źródeł odnawialnych, takich
jak ogniwa fotowoltaiczne czy instalacje wykorzystujące biogaz rolniczy. Celem
niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnej polityki energetycznej Unii
Europejskiej i Polski wobec technologii wykorzystujących biogaz oraz systemów
wsparcia w zakresie inwestycji w tego typu układy.
Pakiet zimowy
Zaprezentowany 30 listopada 2016 r. przez Komisję Europejską, długo
oczekiwany Pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków (w oryginale:
Clean Energy for all Europeans) jest przedłużeniem polityki energetycznej Unii
Europejskiej, m.in. Pakietu Energetyczno-Klimatycznego tzw. „3x20” (grudzień
2008 r.). Dokument znany także pod nazwą Pakiet Zimowy (Winter Package),
składa się z szeregu dyrektyw i regulacji, których główne cele są następujące:
 kształtowanie i rozwój idei wspólnego rynku energii łączącego systemy
państw członkowskich,
 kształtowanie i realizacja idei unii energetycznej, zapewniającej dostawy
czystej i konkurencyjnej cenowo energii odbiorcom wszystkich państw
członkowskich UE.

1
2

DM PKO BP, Raport sektorowy, Sektor energetyczny CEE. Warszawa 2016
European Commission, Directive of the european parliament and of the council on the promotion
of the use of energy from renewable sources. Brussels 2016
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Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
oparta na istniejącej i obowiązującej dyrektywie 2009/28/EC, porusza kwestie
uwarunkowań, które w chwili obecnej mogą hamować wdrażanie technologii
bazujących na odnawialnych źródłach energii. Wejdzie ona w życie
1 stycznia 2021 roku, a maksymalny termin obowiązkowego wcielenia w przepisy
obowiązujące w każdym kraju członkowskim został określony na 30 czerwca 2021
r. Obszar zainteresowań i kluczowe postanowienia przedstawione w zapisach
3
Dyrektywy to min.:
 minimalny udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu energii
określony został na poziomie 27%. Wartość określona indywidualnie
dla każdego z państw członkowskich, wahająca się w przedziale od 10%
do 49% w krajach, w których już teraz udział energetyki odnawialnej jest
znaczący,
 udział biopaliw w sektorze transportowym, jeśli są to biopaliwa pochodzące
z produktów żywnościowych lub ich pokrewnych, nie może przekraczać
7% całkowitej ilości energii zużytej w transporcie w roku 2020. Do roku
2030, udział ten zostanie jeszcze bardziej zmniejszony, aż do 3,8%.
Jednocześnie przewiduje się wzrost znaczenia udziału biopaliw (w tym
biogazu) pochodzących z innych źródeł,
 udział odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła i chłodu będzie
wzrastał stale i systematycznie. Średnioroczny wzrost szacowany jest na
poziomie 1%,
 państwa członkowskie UE zostaną zobowiązane do stworzenia planu,
w którym jednoznacznie opisane zostaną rodzaje środków pomocowych,
ich wysokość oraz harmonogram w horyzoncie minimum 3 lat. Celem jest
uzyskanie przejrzystości i ułatwienie inwestorom podejmowania decyzji
inwestycyjnych,
 zlikwidowane zostaje tzw. prawo pierwszeństwa dostępu do sieci instalacji
odnawialnych źródeł energii oraz źródeł wysokosprawnej kogeneracji,
 wsparcie dla systemów instalacji odnawialnych źródeł energii, które przybierze formę aukcji, będzie musiało być otwarte także dla ewentualnych
projektów z innych państw członkowskich w ilości min. 10% w latach 20212025 oraz 15% w okresie 2026-2030.
Z racji charakteru dokumentu, wyżej opisane założenia są dopiero propozycją,
która podlegać będzie dyskusjom i może w pewnym stopniu ulec zmianom. Daje
się jednak zauważyć pewne tendencje, takie jak dążenie do tego, by energetyka
odnawialna przestała być zależna od wysokich dotacji oraz indywidualnego
wsparcia, a zaczęła konkurować na warunkach rynkowych. Planowane przejście
do systemów aukcyjnych, zorganizowanych bez pełnego nadzoru państwa,
wymagało będzie jednak dość sporej ilości czasu.
Energia pochodząca z biogazu (wytworzona np. w biogazowniach rolniczych),
jest jedną ze składowych tzw. bioenergii. Oprócz paliwa w postaci gazowej, do tej
grupy zaliczane są także paliwa w postaci stałej oraz ciekłej (biopaliwa). Częścią
Pakietu Zimowego, poświęconą w całości bioenergii, jest dokument wchodzący
3

Proposal for a Directive of The European Parliament and of the council on the promotion of the use
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w skład części Renewables&bioenergy sustainability pt. Impact assessment of the
revised renewable energy Directive – sustainability of bioenergy.
W publikacji przeanalizowano wszelkie wady i zalety energii pochodzenia
organicznego, przewidywane zmiany rynku bioenergii oraz projektowane podejście
do przyszłych instalacji. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje zawarte
w dokumencie, umożliwiające poznanie podejścia twórców winterpackage do tej
gałęzi rynku odnawialnych źródeł energii.
Energia pochodząca z biomasy stanowiła w 2014 r. 60% energii całkowitej
pozyskanej z odnawialnych źródeł energii, tj. 103,6 Mtoe ze 174,5 Mtoe, co
stanowiło 8% całkowitej energii brutto wykorzystanej w tym okresie. Trzy czwarte
z tej energii było pochodzenia biomasy stałej (głównie drzewnej), 11,6% stanowił
biogaz, a 11,8% biopaliwa ciekłe. Ilościowo największy udział biomasy
odnotowano w Niemczech, Francji, Szwecji, Włoszech i Finlandii. Na szóstym
miejscu w Europie znajduje się Polska.
Przewiduje się wzrost zużycia bioenergii między 2015 a 2020 rokiem o około
27%, jako przyczynę podając konieczność wypełnienia założeń (m.in. planu
3x20%). Pomiędzy 2020 a 2030 rokiem zużycie będzie mniej więcej stałe,
z niewielką tendencją malejącą (szczególnie w sektorze ciepłowniczym). Wzrost
zostanie zahamowany z powodu poprawiającej się efektywności energetycznej,
a także malejących cen innych źródeł zaliczanych do energetyki odnawialnej.
Szacuje się, że ilość zużytej biomasy pomiędzy 2020 a 2030 rokiem zmaleje o 2%,
jeśli uda się zrealizować cel zwiększenia efektywności energetycznej o 30%
(względem roku 1990). Jeśli poprawa efektywności wyniesie tylko 27%, wtedy
4
możliwy jest wzrost ilościowy o około 4%. W ujęciu względnym przewiduje się
stały wzrost udziału energii z biomasy w całkowitym zużyciu energii.
Istniejące obawy dotyczące wpływu wykorzystania biomasy sformułowano
w następujących punktach:
1. Emisja dwutlenku węgla, spowodowana spalaniem biomasy, skorelowana
ze wzrostem zapotrzebowania na biomasę drzewną, może negatywnie
wpływać na efekt cieplarniany.
2. Wykorzystanie
biomasy
może
prowadzić
do
zmniejszenia
bioróżnorodności oraz jakości gleby i powietrza.
3. Istnieje ryzyko wzrostu spalania biomasy w instalacjach osiągających niską
sprawność, z racji wsparcia środkami publicznymi.
Z powyższego wynika, że głównym parametrem, wpływającym na wsparcie
czy też ograniczenie rozwoju wykorzystania energii z biomasy, będzie jej wpływ na
środowisko. Badania wskazują, że wykorzystanie biomasy związanej z wycinką
obszarów leśnych może mieć negatywny wpływ na bilans netto emisji dwutlenku
węgla, dlatego też ta technologia zostanie prawdopodobnie ograniczona. Dla
biogazu, wpływ na środowisko zależy w dużej mierze od metody wytwarzania.
Wytwarzanie biogazu z wykorzystaniem odchodów zwierząt hodowlanych wydaje
się mieć szczególnie korzystny wpływ na redukcję emisji gazów cieplarnianych
(poprzez redukcję emisji metanu). Z drugiej strony, nie są i nigdy nie będą to

4
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instalacje znaczące pod względem mocy zainstalowanej, z powodu braku
odpowiedniej ilości materiału wsadowego.
W dokumencie podkreślony zostaje duży i niezagospodarowany jeszcze
w stopniu wystarczającym potencjał wytwarzania biogazu z resztek i odpadów
pochodzenia rolniczego, przemysłowego i z gospodarstw domowych.
Polityka energetyczna Polski wobec instalacji biogazowych
Zgodnie z rejestrem wytwórców biogazu rolniczego na dzień 4 stycznia 2017
roku, prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego, łączna roczna wydajność
instalacji do wywarzania biogazu rolniczego w Polsce wynosi 387 955 352,35
3
m /rok, co pozwala na uzyskanie łącznej mocy elektrycznej, zainstalowanej we
5
wszystkich instalacjach na poziomie 101,312 MW e. W rejestr ten, prowadzony od
2011 roku, wpisane zostały 92 jednostki kogeneracyjne, wytwarzające energię
elektryczną oraz ciepło z biogazu rolniczego. Warto podkreślić, że prawie połowa
z rozpatrywanych układów powstała po roku 2015, co jednoznacznie potwierdza
wzrost zainteresowania inwestowaniem w tego typu technologię. Wynika to przede
wszystkim z obecnej polityki energetycznej, prowadzonej przez Unię Europejską
oraz Polskę.
Nowelizacja ustawy OZE z połowy 2016 roku dotyczyła wprowadzenia
niebieskich certyfikatów. Tego typu prawa majątkowe, dotyczące instalacji
wytwarzających energię elektryczną z biogazu rolniczego, otrzymały dodatkowe
wsparcie oraz w sposób zauważalny dla inwestorów podniosła się ich rentowność.
W tabeli nr 1 zestawiono prawa majątkowe w postaci świadectw pochodzenia od
2012 roku, których obrót prowadzony jest przez Towarową Giełdę Energii (TGE)
w transakcjach sesyjnych na Rynku Praw Majątkowych lub w transakcjach
pozasesyjnych.
Na podstawie poniższego zestawienia można zauważyć, że szczególny udział
wydawanych praw majątkowych dla poszczególnych układów energetycznych
nastąpił od 2015 roku. Od połowy 2016 roku dodatkowo pojawiły się wspomniane
niebieskie certyfikaty, wydawane dla instalacji biogazowni rolniczych.
Tabela nr 1: Świadectwa pochodzenia prowadzone od 2012 roku
PRAWO MAJĄTKOWE
Zielone (OZE)
Niebieskie (biogaz)
Czerwony (kogeneracja)
Żółty (kogeneracja paliwo gazowe)
Fioletowy (kogeneracja metan)
Biały (efektywność energetyczna)
Źródło: Opracowanie własne

2012
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
NIE

2013
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK

2014
TAK
NIE
od 29/04
od 29/04
TAK
TAK

2015
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK

2016
TAK
od 01/07
TAK
TAK
TAK
TAK

2017
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

W tabeli nr 2 zestawiona została ilość energii w MWh w latach od 2012 do
2015 roku, która została wytworzona w instalacjach opartych na odnawialnych
źródłach energii elektrycznej, takich jak biomasa, elektrownie wiatrowe, ogniwa
fotowoltaiczne czy też układy współspalania. Warto podkreślić, że poniższe
5

Prezes Agencji Rynku Rolnego, Rejestr wytwórców biogazu rolniczego, http://www.arr.gov.pl/data/
(pobrano 5.02.2017 r.)
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zestawienie dotyczy wyłącznie wytworzonej energii, której pochodzenie zostało
potwierdzone świadectwami w postaci zielonych certyfikatów.
Na podstawie poniższych udziałów można zauważyć duży potencjał
w biomasie jako odnawialnym źródle energii. Warto jednak podkreślić, że
wprowadzenie niebieskich certyfikatów było spowodowane znacznym spadkiem
ceny zielonych certyfikatów. Spadek ten wyniósł ponad 74% z ceny na poziomie
około 275 zł/MWh w pierwszym kwartale 2012 roku, do 39,85 zł/MWh w grudniu
2016 roku. Cena praw majątkowych w postaci zielonych certyfikatów na tym
poziomie była dyskwalifikująca dla możliwości funkcjonowania i spłaty kredytów
pracujących układów biomasowych. Wielu ekspertów jednoznacznie podkreślało,
że wprowadzenie wspomnianych niebieskich certyfikatów było wręcz ratunkiem
przed bankructwem dla biogazowni. Na rysunku nr 1 przedstawiono procentowy
udział potwierdzonej świadectwami energii wytworzonej w instalacjach OZE
w roku 2015.
Tabela nr 2: Potwierdzona świadectwami pochodzenia ilość energii w MWh
wytworzona w instalacjach OZE w latach 2012-2015
RODZAJ INSTALACJI OZE

2012

2013

Instalacje wykorzystujące biogaz
529 384
665 143
Instalacje wykorzystujące biomasę
2 208 508 3 846 122
Instalacje wykorzystujące energię
1 178
1 419
promieniowania słonecznego
Instalacje wykorzystujące energię wiatru
4 612 894 6 078 434
Instalacje wykorzystujące hydroenergię
2 031 725 2 439 275
Instalacje wykorzystujące technologię
współspalania biomasy, biopłynów,
6 714 156 3 751 860
biogazu lub biogazu rolniczego z innymi
paliwami, np. węglem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.ure.gov.pl

2014

2015

803 125
873 270
4 615 077 4 490 125
4 515

40 898

7 640 802 10 536 564
2 181 136 1 828 417
4 462 168 4 120 826

Zgodnie z postanowieniami art. 47 ust. 3 Ustawy o odnawialnych źródłach
energii, Towarowa Giełda Energii (TGE) zobowiązana jest do publikacji
miesięcznych oraz rocznych średnich cen dotyczących określonych praw
majątkowych. Zestawienie wykonane w tabeli nr 3 dodatkowo ukazuje, jak znaczną
różnicę w przychodach inwestorów biogazowni spowodowało wprowadzenie
niebieskich certyfikatów. Warto podkreślić, że zestawione ceny, zgodnie z art. 47
Ustawy o odnawialnych źródłach energii, są średnimi ważonymi wolumenu
transakcji, które są zawierane na TGE. Wartości średnich cen miesięcznych
publikowane są na stronach TGE w pierwszy dzień roboczy w rozpatrywanym
6
miesiącu obowiązywania.

6

Towarowa Giełda Energii, Ceny okresowe OZE, https://www.tge.pl (pobrano 5.02.2017 r.)
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Rysunek nr 1: Procentowy udział potwierdzonej świadectwami energii wytworzonej
w instalacjach OZE w roku 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.ure.gov.pl

Zestawione w tabeli prawa majątkowe w postaci niebieskich certyfikatów
PMOZE-BIO, których obrót prowadzony jest na Rynku Praw Majątkowych, dotyczą
energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego. PMOZE dotyczą praw
majątkowych w postaci zielonych certyfikatów dla OZE, sprecyzowanych Ustawą,
których określony w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się przed
1 marca 2009 roku, natomiast PMOZE_A dotyczy źródeł, których określony
7
w świadectwie pochodzenia okres produkcji rozpoczął się od 1 marca 2009 roku.
Na podstawie powyższego zestawienia oraz procentowej różnicy pomiędzy cenami
zielonych oraz niebieskich certyfikatów można zauważyć, jak znaczna różnica
w przychodach biogazowni rolniczych wynika z przyznania im nowego instrumentu
na TGE.
Zgodnie ze wspomnianą nowelizacją Ustawy OZE z 1 lipca 2016 roku,
w drugim półroczu 2016 roku obowiązek zakupu świadectw pochodzenia z OZE
ma utrzymać się na poziomie 14,35%. Osobne zobowiązanie dotyczy świadectw
pochodzenia w postaci niebieskich certyfikatów, które wyniesie 0,65%.
Wspomniany udział procentowy dotyczy w głównej mierze przedsiębiorstw
energetycznych, zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej
obrotem i sprzedających tę energię odbiorcom końcowym, które zgodnie z Ustawą
Prawo Energetyczne muszą w każdym roku funkcjonowania wykazać wymagany
udział energii ze źródeł odnawialnych oraz z biogazowni rolniczych w ogólnej ilości
doprowadzanej do odbiorców końcowych sprzedawanej energii.

7

Ceny świadectw pochodzenia energii odnawialnej TGE, https://www.gramwzielone.pl (pobrano
5.02.2017 r.)
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Tabela nr 3: Ceny miesięczne praw majątkowych w postaci zielonych i niebieskich
certyfikatów na TGE
CENA MIESIĘCZNA
CENA MIESIĘCZNA
PMOZE ORAZ
PMOZE-BIO
PMOZE_A
[PLN/MWH]
[PLN/MWH]
październik 2016
48,73
277,67
listopad 2016
41,23
286,05
grudzień 2016
39,85
291,44
styczeń 2017
39,68
296,32
luty 2017
40,13
300,4
Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.tge.pl

OKRES
OBOWIĄZYWANIA

PROCENTOWA
RÓŻNICA CEN [%]
569,81
693,79
731,34
746,77
748,57

Warto również wspomnieć o małym zainteresowaniu biogazowni rolniczych
przejściem do systemu wspierania wykorzystywania źródeł tego typu, opartym na
przetargach na wytwarzanie energii elektrycznej po określonej cenie, czyli tzw.
systemie aukcyjnym. Ze względu na wysoką cenę niebieskich certyfikatów, ze
wspomnianej zmiany systemu wsparcia skorzystało tylko 7 biogazowni. Ponadto,
z regulacji Unii Europejskiej jasno wynika, że biogazownia rolnicza, która na etapie
inwestycyjnym korzystała ze wsparcia finansowego, będzie musiała obniżać swoją
cenę o wartość wynikającą ze wcześniejszej pomocy inwestycyjnej. Potencjalnie
niższe przychody z systemu aukcyjnego hamują tego typu zmiany, jednak przykład
zielonych certyfikatów ukazał, jak niestabilna w perspektywie dłuższego czasu
może być cena praw majątkowych w postaci świadectw energetycznych.
Podsumowanie
W myśl polityki energetycznej prowadzonej przez Unię Europejską oraz
dalszego wprowadzania tzw. Pakietu Zimowego, wynikają odpowiednie regulacje
wdrażane w polskim prawie energetycznym. Coraz bardziej zauważalne staje się
dążenie do zwiększenia udziału źródeł „zielonej” energii, w tym w postaci
biogazowni rolniczych. Szczególną uwagę przywiązuje się do potencjału, jaki
niesie ze sobą wytwarzanie biogazu z resztek i odpadów pochodzenia rolniczego,
przemysłowego i z gospodarstw domowych. Bardzo ważnym aspektem
wspierającym rozwój tego typu źródeł jest ich przewidywalność, związana
z wytwarzaniem energii elektrycznej; nie są one w żaden sposób uzależnione od
warunków atmosferycznych. Obecna polityka energetyczna w sposób szczególny
wspiera biogazownie poprzez wprowadzenie dla nich osobnych praw
majątkowych, odrębnych względem pozostałych odnawialnych źródeł energii.
Zmiana ta pośrednio wynikała z możliwości bankructwa tego typu generacji
związanej z bardzo niskimi przychodami z poprzednich systemów wsparcia. Jasno
określona polityka energetyczna Unii Europejskiej, w sposób znaczny dążąca do
dekarbonizacji oraz zauważalnego wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii,
w końcowym miksie energetycznym krajów członkowskich będzie powodowała,
że źródła, takie jak biogazownie rolnicze, będą otrzymywały znaczne wsparcie,
a ich dalszy rozwój dodatkowo determinować będzie zwiększenie pewności
niezmienności tego wsparcia. Zasadniczym celem oraz wyzwaniem wydaje się
również uniezależnienie w dłuższej perspektywie czasu opłacalności inwestycji,
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takich jak budowa biogazowni rolniczej, od otrzymywanych wysokich dotacji czy
też indywidualnego wsparcia finansowego.
Streszczenie
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie oraz ocena obecnej polityki
energetycznej Unii Europejskiej oraz Polski, dotyczącej biogazowni rolniczych.
W szczególny sposób skupiono się na analizie Pakietu Zimowego oraz Ustawy
dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii.
Słowa klucze: biogazowe, odnawialne źródła energetyczne, pakiet zimowy
Summary
The aim of this paper is to present and assess present energy policy
of European Union and Polish government concerning biogas farm power plants.
Particularly article focus on analysis of Winter Package and Statute of Renewable
Energy Sources
Key words: biogas farm power plant, renewable energy sources, winter
package
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Instytut Elektroenergetyki
SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE – PERSPEKTYWY ROZWOJU

Wprowadzenie
Produkcja energii elektrycznej w Polsce oparta jest głównie na wykorzystaniu
konwencjonalnych źródeł energii, takich jak węgiel brunatny i kamienny.
Wyczerpywanie się złóż kopalnych oraz problemy wynikające z nadmiernej emisji
dwutlenku węgla powodują, że coraz częściej poruszany jest temat odnawialnych
źródeł energii. W ostatnich latach znacząco wzrósł poziom świadomości szkód
środowiskowych wyrządzanych przez energetykę konwencjonalną. Członkostwo
w Unii Europejskiej dodatkowo zobowiązuje nas do restrukturyzacji polskiego
sektora energetycznego. Jedną z wprowadzanych obecnie form rozpowszechnienia źródeł wytwórczych zielonej energii jest energetyka obywatelska.
Jej Dostępność energii we współczesnym świecie stanowi jedną
z podstawowych potrzeb. Używamy jej m.in. do ogrzewania mieszkań, oświetlenia
ulic oraz zasilania linii produkcyjnych zakładów przemysłowych. Wraz ze wzrostem
zapotrzebowania na energię elektryczną, zwiększa się nasza świadomość
dotycząca negatywnego wpływu jej produkcji na środowisko. Produkcja i zużycie
energii elektrycznej w Polsce stanowi więc stale rosnące obciążenie – zarówno dla
naszych budżetów, stanu zdrowia i otaczającego nas środowiska. Jednym
z najpopularniejszych sposobów na wytwarzanie energii elektrycznej, przy
jednoczesnej minimalizacji negatywnych skutków jej produkcji, jest wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii (OZE). Niosą one ze sobą ogromny potencjał dla
pojedynczych domów, przedsiębiorstw, społeczności oraz gmin. Posiadanie
instalacji odnawialnych źródeł energii buduje poczucie niezależności
i bezpieczeństwa energetycznego.
Pojęcie spółdzielni energetycznych jest stosunkowo nowe i jeszcze
do niedawna nie widniało w polskim prawie. Pierwsza wzmianka określająca
definicję spółdzielni energetycznej znalazła się w projekcie nowelizacji Ustawy
o Odnawialnych Źródłach Energii, przyjętym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
1
10 czerwca 2016 roku.
Czym zatem jest energetyka obywatelska? Jest to system pozwalający
osobom prywatnym, przedsiębiorstwom, organizacjom lub instytucjom niezwiązanym z sektorem energetycznym na czynny udział w wytwarzaniu energii
i zarządzaniu gotowym „produktem”. Oczywiście, produkcja ta odbywa się na dużo
mniejszą skalę niż ma to miejsce w elektrowniach konwencjonalnych. Energetyka
obywatelska to nie tylko produkcja energii, ale również ograniczanie jej zużycia,
które możemy uzyskać dzięki modernizacji energetycznej budynków.
Zaangażowanie obywateli w budowanie lokalnych alternatyw dla wielkich spółek
systemu energetycznego może również objawiać się poprzez większe projekty
OZE, organizowane przez lokalne społeczności.
1

Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw, poz. 925, t. 1
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Energetyka obywatelska jest najbardziej demokratycznym systemem,
zapewniającym możliwość samodzielnej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej.
Prosument, czyli osoba będąca jednocześnie producentem i konsumentem energii
elektrycznej, według obowiązujących przepisów prawa, powinna mieć zapewnioną
możliwość przyłączenia i sprzedaży energii elektrycznej do sieci. Należy jednak
pamiętać, że elektrownie konwencjonalne nadal tworzą trzon polskiej energetyki,
a ich produkcja jest dużo bardziej stabilna niż w przypadku źródeł OZE.
Zachowując więc zdrowy rozsądek, należy instalować źródła energii odnawialnej
w miejscach, w których energia będzie mogła zostać skonsumowana w chwili jej
wytworzenia, lub będzie możliwość jej magazynowania. Tylko w taki sposób będzie
można otrzymać spodziewany efekt w postaci zmniejszenia produkcji
w elektrowniach konwencjonalnych i poprawy stanu środowiska.
Energia rozproszona powinna przynieść korzyści przede wszystkim dla
samorządów, mieszkańców wsi, przedsiębiorców oraz wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych. Autonomiczne instalacje OZE, wyposażone w magazyny energii,
mogłyby stanowić dodatkową formę zabezpieczenia energetycznego w miejscach,
w których pozbawienie energii elektrycznej może przynieść duże straty. Są to
przede wszystkim: szpitale, przychodnie, zakłady produkcyjne, centra handlowe.
Największą z zalet energetyki obywatelskiej jest teoretyczny brak ograniczeń
dotyczących jej lokalizacji.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną stale rośnie, a wraz z nim rosną
nasze wydatki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), tylko
w latach 2002-2012 ilość zużywanej przez Polaków energii elektrycznej wzrosła
o 30%. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię, zwiększa się ilość
środków potrzebnych na rozbudowę i remonty sieci elektroenergetycznej i samych
elektrowni. Jest to jedna z bezpośrednich przyczyn wzrostu kosztów energii. Dane
GUS wskazują, że w latach 2010-2014, ceny energii elektrycznej dla gospodarstw
2
domowych wzrosły o 9,7%, a energii cieplnej o 19,3%. Kupując energię
elektryczną, bezpowrotnie „wyprowadzamy” pieniądze z lokalnej gospodarki. Co
więcej, liczne regiony Polski zmagają się z coraz częściej występującymi
przerwami w dostawach energii. Problem ten jest szczególnie istotny w gminach
wiejskich, gdzie przerwy w dostawie energii występują nawet 10 razy częściej niż w
miastach. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest stale pogarszający się stan sieci
elektroenergetycznej oraz konieczność jej przesyłu na duże odległości, która
zwiększa ryzyko wystąpienia awarii. Polska energetyka w dalszym ciągu opiera się
głównie na paliwach kopalnych, co prowadzi do uzależnienia miejscowego
bezpieczeństwa energetycznego od importu energii z odległych części kraju lub
z zagranicy. Energetyka oparta na węglu jest ponadto źródłem zanieczyszczenia
środowiska naturalnego.
Jedną z propozycji, która mogłaby rozwiązać narastający problem, jest idea
lokalnie produkowanej energii rozproszonej. Energetyka obywatelska to szereg
korzyści dla regionalnej gospodarki, samorządów, społeczności i środowiska.
Najważniejsze z nich to:
 lokalna niezależność energetyczna,
 zminimalizowanie przerw w dostawie energii – bezpieczeństwo energetyczne,
2

http://stat.gov.pl/
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korzystny wpływ na środowisko – zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 większa efektywność energetyczna – ograniczenie zapotrzebowania na
energię,
 korzyści finansowe – zmniejszenie opłat za energię elektryczną i cieplną,
 tworzenie nowych, „zielonych” miejsc pracy przy montażu i serwisie
instalacji OZE,
 rozwój regionu i poprawa jakości życia.
Energetyka obywatelska jest szansą na rozwój regionu. Samowystarczalna
gospodarka lokalna, w najbardziej optymalnej dla całego sektora energetycznego
wersji, powinna polegać na wprowadzeniu polityki redukcji zużycia energii
elektrycznej do minimum, oraz pokryciu części zapotrzebowania energią
wyprodukowaną w małych i mikro instalacjach OZE. Sytuacja ta pozwoliłaby na
ograniczenie importu, a co za tym idzie, na zatrzymanie większości kapitału
w regionie. Energetyka rozproszona jest szansą na wzmocnienie lokalnej
współpracy. Energetyka obywatelska daje szansę na tworzenie nowych, stabilnych
miejsc pracy dla okolicznych mieszkańców. OZE to ogromny rynek pracy, w którym
miejsce mogą znaleźć projektanci, monterzy, deweloperzy, serwisanci i wiele
innych zawodów. W Niemczech, w sektorze OZE zatrudnionych jest około 3 razy
więcej osób niż w polskim górnictwie.
Spółdzielnie energetyczne
Spółdzielnie energetyczne to nic innego jak jedna z form energetyki
obywatelskiej. Ich celem jest produkcja energii elektrycznej na użytek własny bądź
na sprzedaż. Definiując spółdzielnię energetyczną, mamy na myśli wydzielony
węzeł energetyczny (mikrosieć, mikroklaster energetyczny), w którym funkcjonuje
jednostka wytwórcza energii elektrycznej, na ogół biogazownia rolnicza oraz
przyłączeni do niej odbiorcy końcowi (zakłady przetwórcze, mleczarnie, oświetlenie
uliczne, obiekty gminne, itp.) za pomocą własnej sieci dystrybucyjnej, linii
bezpośredniej lub sieci operatora.
Istotę funkcjonowania spółdzielni energetycznej najprościej wytłumaczyć
można na przykładzie biogazowni rolniczej. Gospodarstwa rolne posiadają
niewykorzystany potencjał w postaci odpadów organicznych, które w normalnych
warunkach, ze względu na towarzyszący rozkładowi nieprzyjemny zapach, są
produktem kłopotliwym do zagospodarowania. Odpady te mogą zostać
wykorzystane w biogazowni, która przetworzy wspomniane substraty na energię
elektryczną i ciepło. Wyprodukowana w ten sposób energia zaliczana jest do
Odnawialnych Źródeł Energii. Zgodnie z definicją spółdzielni energetycznych,
powinna ona zostać zużytkowana na potrzeby okolicznych odbiorców, takich jak:
gospodarstwa rolne, zakłady przetwórcze oraz jednostki samorządu terytorialnego.
Budowa biogazowni spowodowałaby wzrost opłacalności produkcji rolnej
pobliskich gospodarstw. W przypadku tego typu źródła występuje również produkt
uboczny, jakim jest bio nawóz, który w ramach kooperacji może zostać ponownie
wykorzystany przez rolników. Taki model funkcjonowania sieci wpływa pozytywnie
nie tylko na działalność źródła OZE, ale i rozwój całego regionu.
Branża biogazowni rolniczych aktualnie zmaga się z problemami
wynikającymi z załamania się systemu wsparcia (zielone certyfikaty). Wraz
z końcem roku 2015 wygasł system wsparcia dla źródeł wytwórczych odnawialnej
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energii, polegający na przyznawaniu certyfikatów wytwarzania. Naturalnym
skutkiem ubocznym wstrzymania dotacji jest spadek opłacalności, związany
z dużymi kosztami budowy i produkcji instalacji OZE. W otoczeniu biogazowni
znajduje się zazwyczaj wielu odbiorców, którzy, odkupując energię bezpośrednio
od biogazowni, mogliby wpłynąć na jej opłacalność. Model funkcjonowania
spółdzielni energetycznej opiera się więc na grupie producentów rolnych, która,
w ramach wspólnej inwestycji, buduje regionalną biogazownię rolniczą. Wkładem
każdego z nich jest paliwo, pochodzące z odpadów produkcji rolnej. Obiekt
wytwórczy, którym w tym przypadku jest biogazownia, zostaje przyłączony
do odbiorców lokalną siecią dystrybucyjną, wybudowaną specjalnie na potrzeby
tego przedsięwzięcia. Odbiorcami wyprodukowanej zielonej energii są znajdujące
się w najbliższej okolicy budynki gminne, przedsiębiorstwa przetwórcze lub
gospodarstwa rolne. Powstała sieć powinna zostać jednocześnie przyłączona
do sieci OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego), w celu zabezpieczenia jej
odbiorców przed przerwami w pracy biogazowni.
Spółdzielnie energetyczne wymagają od inwestorów ogromnych nakładów
finansowych. Główne wydatki, związane z jej założeniem, to budowa jednostki
wytwórczej i lokalnej sieci dystrybucyjnej. W polskim prawie aktualnie nie
funkcjonuje model spółdzielni energetycznej. Nieuregulowane przepisy prawne
sprawiają, że w celu budowy takiej jednostki spełnić należy szereg rygorystycznych
wymogów formalno-prawnych. Wśród nich znajdują się m.in. uzyskanie koncesji na
wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej, powołanie operatora pomiarów,
opracowanie taryfy sprzedażowej, instrukcji eksploatacji sieci dystrybucyjnej,
dostosowanie polityki rozliczeniowej do art. 44 ustawy prawo energetyczne itd.
W przeszłości powstawało wiele koncepcji funkcjonowania spółdzielni
energetycznych, które nigdy nie zostały wprowadzone w życie. Stało się tak
głównie ze względu na skomplikowane rozwiązania techniczne i brak uregulowań
prawnych.
Powstanie większej liczby mikroklastrów energetycznych mogłoby nastąpić
dopiero po zdefiniowaniu w prawie energetycznym pojęcia Spółdzielni
Energetycznej. Koncepcja powstania lokalnych źródeł wytwórczych, pracujących
jako sprzedawcy i odbiorcy energii elektrycznej, powinna opierać się na
wykorzystaniu już istniejącej sieci dystrybucyjnej i współpracy z jej operatorami.
W idealnym modelu spółdzielni energetycznej powinna działać grupa producentów,
dysponujących jednostką wytwarzającą energię elektryczną z odnawialnych źródeł
energii oraz grupa okolicznych odbiorców, zamieszkałych w promieniu kilku
kilometrów od elektrowni. Energia wyprodukowana w jednostce zużywana jest
przez grupę odbiorców będących członkami spółdzielni. Wyprodukowana energia
elektryczna mogłaby zostać przesłana przez istniejącą już sieć dystrybucyjną,
należącą do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Sprzedaż energii powinna
zostać uregulowana w oparciu o taryfy dla spółdzielni energetycznych,
zdefiniowane w ustawie prawo energetyczne, na ulgowych warunkach (np. cen
taryfy OSD). Po rozpoczęciu produkcji energii rozpływa się ona lokalnie. Wpływa to
na zmniejszenie kosztów przesyłowych Operatora oraz ograniczenie tzw. strat
przesyłu. Korzyści z takiego stanu rzeczy czerpie również spółdzielnia
energetyczna, która ogranicza w ten sposób koszty dystrybucji, a co za tym idzie –
jej funkcjonowanie jest znacznie bardziej opłacalne. Rozwiązanie to przynosi
obopólne korzyści. Dla Operatora Systemu Dystrybucyjnego są to mniejsze straty

1017

______________________________________________________________________________________________

przesyłu, poprawa lokalnego stopnia bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwój
odnawialnych źródeł w systemie. Spółdzielnie energetyczne zyskują możliwość
sprzedaży wyprodukowanej energii okolicznym odbiorcom energii oraz zwiększa
się rentowność przedsięwzięcia, m.in. przez brak konieczności budowy sieci
dystrybucyjnej.
Wdrożenie wyżej przedstawionej koncepcji wymagałoby działań legislacyjnych, poprzedzonych konsultacjami ze środowiskami energetycznymi oraz
Urzędem Regulacji Energetyki. Spółdzielnia Energetyczna powinna więc mieć
charakter lokalny i powinna być skierowana do mniejszych producentów rolnych.
Spółdzielnie energetyczne w Niemczech
W Europie zdecydowanym liderem, pod względem liczby działających
spółdzielni energetycznych, są Niemcy. Sukces naszych zachodnich sąsiadów
opiera się w głównej mierze na stabilnym i niezwykle korzystnym systemie
wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w formie taryf gwarantowanych. Wraz
z liberalizacją niemieckiego rynku energii oraz po wejściu w 2000 r. ustawy
o odnawialnych źródłach energii, różne grupy osób prywatnych, głównie na
szczeblu lokalnym, zaczęły zakładać spółdzielnie energetyczne, będące formą
wspólnego inwestowania w różne formy produkcji energii elektrycznej z OZE,
głównie fotowoltaiki.
Mikroklastry energetyczne rozwijają się dynamicznie już od roku 2008,
w którym powstało 35 spółdzielni energetycznych. W 2011 roku założono aż 202
jednostki wytwórcze tego rodzaju, co na tamtą chwilę dawało ponad
600 działających spółdzielni w skali kraju. Na koniec 2015 roku funkcjonowało
na rynku niemieckim już około 1000 spółdzielni energetycznych (Rysunek
nr 1). W Niemczech, do założenia tego typu działalności potrzeba zaledwie 3 osób,
choć średnia liczba członków założycieli wynosi około 29 osób. Według danych
statystycznych, 61% uformowanych spółdzielni tworzyło nie więcej niż 20
założycieli. Liczba udziałowców jednak stale rośnie. Według przeprowadzonego
w 2012 roku badania, 91% członków spółdzielni to osoby fizyczne, 4% banki bądź
3
zakłady przemysłowe, 3,5% gospodarstwa rolne i w 1,5% samorządy.
Jak można zaobserwować na rysunku nr 1, całkowita liczba zakładanych
spółdzielni energetycznych w Niemczech ciągle rośnie. Niemniej jednak, zauważyć
można wyraźną tendencję spadkową w powstających rok do roku nowych
spółdzielniach. Związane jest to ze zmianami prawa dotyczącymi dopłat do
produkcji energii elektrycznej w Niemczech.

3

www.boell.org, Oblicza Energiewende, niemieckie spółdzielnie energetyczne w pigułce, (pobrano
1.06.2016 r.)
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Rysunek nr 1: Spółdzielnie energetyczne w Niemczech

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.energie.de

Spółdzielnia jest to forma działalności gospodarczej, w której każdy
z członków posiada jeden głos na odbywającym się zebraniu, niezależnie od liczby
posiadanych udziałów. Nadaje to jej charakter w pełni demokratyczny. W oparciu
o przeprowadzone przez Klaus Novy Institut w 2012 roku badanie statystyczne,
aby przystąpić do współtworzenia spółdzielni energetycznej i uzyskać pojedynczy
udział w Niemczech, należało wpłacić średnio 714 euro. Rozbieżność cen była
jednak znaczna. Część inwestorów sprzedawała swoje udziały za kwotę 50 euro,
co pozwalało na przystąpienie do przedsięwzięcia nawet mniej zamożnym
osobom. Większa cześć organizacji oferowała zakup udziału za nie więcej niż 500
euro. Ceny udziałów kompletnie nie odzwierciedlają jednak średniego wkładu, jaki
poszczególne osoby wnosiły do zakładanej spółdzielni. Wynosił on aż 3172 euro.
4
Jedynie 12% inwestorów zainwestowało mniej niż 500 euro.
Wybudowanie najmniejszej z biorących udział w badaniu spółdzielni stanowiło
koszt sięgający 80 000 euro. Największa z nich kosztowała aż 21 mln euro. 48%
kredytów pobieranych przez mikroklastry energetyczne pochodziło z banków
spółdzielczych. Zwykle zysk generowany przez spółdzielnie to około 4%
5
włożonego wkładu w skali roku.
Mimo na razie niewielkiego udziału w całości inwestycji energetycznych
i produkcji energii elektrycznej, spółdzielnie nabierają coraz większego znaczenia
lokalnego, także we współpracy z komunalnymi zakładami energetycznymi.
W 2014 r. powstało w Berlinie ogólnoniemieckie stowarzyszenie obywatelskich
inicjatyw energetycznych Bündnis Büregernergie, jako platforma wymiany
doświadczeń i pomocy nowo tworzonym spółdzielniom. Prawie połowa instalacji
fotowoltaicznych i wykorzystujących biomasę lub biogaz, a także więcej niż połowa
4
5

Ibidem
Ibidem
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elektrowni wiatrowych w Niemczech, została sfinansowana przez obywateli. Te
energetyczne inwestycje określa się w Niemczech mianem Bürgerenergie, czyli
„energetyki obywatelskiej”. Spółdzielnie energetyczne inwestują w instalacje
o średniej mocy ok. 1 MW. Jednak mimo sporej i wciąż rosnącej skali zjawiska,
spółdzielnie energetyczne mają jedynie 0,5% udział w produkcji energii
elektrycznej z OZE w Niemczech.
Ich główna rola polega na tym, że umożliwiają pojedynczym obywatelom,
którzy nie dysponują odpowiednio dużym kapitałem, na udział w inwestycjach
i w rozwoju lokalnych OZE. Przynosi to nie tylko korzyści finansowe pojedynczym
członkom spółdzielni, ale też lokalnym społecznościom, dzięki poprawie
bezpieczeństwa energetycznego, lokalnemu rozwojowi gospodarczemu, ochronie
środowiska, a także wzrostowi akceptacji dla transformacji energetycznej.
W ostatnich latach powstało również kilkadziesiąt spółdzielczych lokalnych sieci
ciepłowniczych i obecnie 16% spółdzielni energetycznych działa w obszarze
zaopatrzenia w ciepło. Ten rozwój jest związany z pogorszeniem warunków
inwestowania w odnawialne źródła energii elektrycznej, zwłaszcza od czasu nowelizacji ustawy o OZE (Erneuerbare-Energien-Gesetz) w 2012 r. i poszukiwania
6
innych obszarów działalności.
Spółdzielnie energetyczne w Polsce
Spółdzielnia Nasza Energia
Spółdzielnia Nasza Energia (SNE) nie jest klasycznym przykładem spółdzielni
energetycznej. Jej członkiem zostać mogą nie tylko mieszkańcy zamieszkujący
daną gminę, ale także każda osoba fizyczna zainteresowana udziałem w projekcie.
Każdy z jej członków (niezależnie od ilości posiadanych udziałów), posiada jeden
głos na walnym zgromadzeniu.
Cała inicjatywa opiera się na budowie kompleksu biogazowni połączonych
niezależną siecią przesyłową. Inwestycja realizowana jest wieloetapowo.
W projekcie biorą udział 4 sąsiadujące ze sobą, znajdujące się w południowowschodniej Polsce gminy: Skierbieszów, Sitno, Łabunie oraz Komarów-Osada
(Rysunek nr 2). Na terenie każdej z nich znajdują się trzy jednostki wytwórcze.
W przyszłości planowane jest wykorzystanie wyprodukowanej w SNE energii
do zasilenia pobliskich gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej
oraz oświetlenia ulic. Obecnie wyprodukowana energia sprzedawana jest do sieci
elektroenergetycznej. Spółdzielnię Nasza Energia można więc nazwać prototypem
spółdzielni energetycznej w Polsce.
Spółdzielnia jest inicjatywą prywatno-samorządową. Jej założycielami, oprócz
wspominanych gmin, są m.in. firma Bio Power Sp. z o.o. oraz firma Elektromontaż
Sp. z o.o. Rozwiązanie, proponowane przez SNE, jest unikalne ze względu
na grupowanie jednostek wytwórczych w węzły. Jeden węzeł składa się z trzech
biogazowni. Każda z jednostek zostanie oddalona od dwóch pozostałych
w możliwie równej odległości i połączona z nimi mostami kablowymi, które
zagwarantują wzajemne rezerwowanie mocy. W każdym mniejszym węźle jedna
z jednostek połączona zostanie z siecią dystrybucyjną, co pozwoli na sprzedaż
nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci. Węzły należące do poszczególnych
6

K. Jankowska, Spółdzielnie energetyczne – przykład niemieckiej energetyki obywatelskiej, „Czysta
Energia”, nr 9/2014
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gmin będą również połączone między sobą, tworząc lokalną sieć energetyczną.
Zastosowane mosty kablowe zostaną wyposażone w rozdzielnice n/N,
umożliwiające przyłączanie odbiorców. Planowane przyłączenie miałoby odbywać
się w oparciu o formułę double supply. Oznacza to, że odbiorcy nie będą
zobligowani do wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą energii,
mogąc dowolnie decydować o aktualnym źródle zasilania.
Rysunek nr 2: Obszar działalności Spółdzielni Nasza Energia

Źródło: www.nasza-energia.com (Opis projektu) (pobrano 22.05.2016 r.)

Przyjęta koncepcja rozproszonej sieci współdziałających ze sobą biogazowi
posiada wiele zalet. Główną z nich jest optymalizacja kosztów eksploatacyjnych.
Rozproszenie biogazowni powoduje, że maleją opłaty związane z dostarczaniem
surowca energetycznego przez rolników. Ze względu na niedalekie odległości
pomiędzy biogazowniami i odbiorcami, występują małe spadki napięcia w linii.
Energia produkowana jest ponadto w wysokosprawnej kogeneracji, co oznacza, że
w procesie wytwórczym odprowadzane jest również ciepło, które może zasilić
lokalne sieci ciepłownicze.
Biogazownie to elektrownie wytwarzające zieloną energię, które jako jedne
z nielicznych posiadają możliwość dostosowania produkcji do profilu zapotrzebowania odbiorców. Budowa autonomicznego kompleksu biogazowni pozwoli
ponadto zapewnić ciągłość dostaw energii. Spółdzielnia Nasza Energia planuje
łącznie budowę 12 elektrowni biogazowych. Mają one posiadać moce od 0,5 do
7
1 MW.

7

Ibidem
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Biogazownia Michałowo
Biogazownia Michałowo to kolejny przykład spółdzielni energetycznej,
usytuowanej we wschodniej części naszego kraju. Składa się ona z dwóch
jednostek wytwórczych, a mianowicie instalacji służącej do produkcji biogazu
o mocy 0,6 MWe oraz instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,66 MWp. W najbliższym
czasie planowana jest rozbudowa biogazowni o kolejne 0,35 MWe. Kompleks
składający się z dwóch źródeł wytwórczych energii odnawialnej podłączony jest
do oddalonego o 200 metrów GPZ-u 110/15 kV. Przyłączenie jest zrealizowane
po stronie SN 15 kV. Z tego samego GPZ zasilane jest miasto Michałowo oraz
pobliskie zakłady produkcyjne. Biogazownię, wraz z instalacją PV, potraktować
można jako dobry przykład mikrosieci. Do nawiązania tego typu współpracy
potrzebna jest jednak współpraca z operatorem i Gminą. Biogazownia Michałowo
nie jest jednak idealnym przykładem współpracy instalacji OZE z siecią. Warunki
przyłączeniowe zostały wydane bez uwzględnienia znajdującego się w biogazowni
transformatora, który podnosi napięcie do 15 kV, po czym w GPZ napięcie jest
ponownie zamieniane na niskie. Sytuacja ta powoduje występowanie
niepotrzebnych strat.
8

Biogazownia Sokółka
Biogazownia w Sokółce składa się z jednostki wytwórczej o mocy 1 MWe.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Na dzień
dzisiejszy pracuje ona wyspowo, bez przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.
Aktualnie właściciel biogazowni stara się o warunki przyłączenia do sieci OSD
(Operatora Sieci Dystrybucyjnej). Najprawdopodobniej otrzyma on warunki
przyłączeniowe po stronie SN 15 kV, co, tak jak w przypadku biogazowni
w Michałowie, spowoduje wprowadzenie energii ze stratą transformatora.
Na chwilę obecną wyprodukowana energia elektryczna zasila dwa
sąsiadujące z biogazownią zakłady (przetwórstwa mięsnego i ubojnię) oraz
potrzeby własne biogazowni. Poprzez nieuregulowane przepisy dotyczące
zakładania spółdzielni energetycznych, praca takich kooperacji odbywa się nie do
końca w sposób legalny, choć Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest
poinformowany o takim stanie rzeczy. Zakłady zasilane przez biogazownię
przyłączone są linią bezpośrednią.
W polskim prawie budowa linii bezpośredniej wymaga wcześniejszego
uzyskania zgody prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Może ona być wydana
jedynie w przypadkach, w których zakład nie uzyskałby zgody na przyłączenie do
sieci lub jeżeli inwestycja ta byłaby uzasadniona ekonomicznie. Procedura ta jest
bardzo skomplikowana i w większości przypadków kończy się odmową. Aby
ominąć
niekorzystne
regulacje
prawne,
w
przypadku
biogazowni
w Sokółce, linia bezpośrednia została wybudowana przez przyłączone do
biogazowni przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji wystarczyło jedynie złożenie
wniosku i uzyskanie zgody od Starostwa Powiatowego. Linia ta została
wybudowana na koszt przyłączonych do niej zakładów. Rozliczenie za pobraną
energię elektryczną przeprowadzane jest w oparciu o podpisaną wcześniej umowę
regulującą stawki za każdą kWh energii elektrycznej. Rozwiązanie to jest korzystne
8

www.isokolka.eu (Biogazowania w Sokółce prawie gotowa) (pobrano 30.06.2016 r.)
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dla obydwu stron porozumienia. Sprzedawana energia jest tańsza od energii
oferowanej przez operatora, ponieważ nie posiada opłaty za jej przesył.
Biogazownia, posiadając dwóch bezpośrednich odbiorców, znacznie podnosi
swoją rentowność.
Sytuacja ekonomiczna biogazowni w Sokółce jest na chwilę obecną bardzo
dobra, nie tylko ze względu na wybudowaną linię bezpośrednią. W porozumieniu
z miejscowymi rolnikami, otrzymują oni, zupełnie bezpłatnie, substraty niezbędne
do produkcji biogazu, takie jak surowce roślinne, odpady spożywcze i obornik.
Produktem ubocznym wytwarzania biogazu jest powstanie bio nawozu.
Rozliczenie dokonywane jest na zasadzie wymiany powstałych w produkcji rolnej,
ciężkich do zagospodarowania odpadów rolnych na niezbędny do produktywnego
prowadzenia gospodarstwa rolnego nawóz.
Sposoby finansowania klastrów energetycznych
Środki własne samorządu
Projekt budowy spółdzielni energetycznej może być finansowany przede
wszystkim przez środki własne samorządu, organizację lub grupę inwestorów
dysponujących własnym kapitałem. W przypadku dotacji ze środków publicznych,
obowiązkowe jest zapewnienie minimum wkładu własnego, przez co niezbędne
okazuje się wcześniejsze pozyskanie środków na finansowanie przedsięwzięcia
związanego z energią odnawialną z budżetu gminy lub powiatu.
Crowdfunding
Crowdfunding jest zupełnie nowym modelem finansowania, opartym na
platformach internetowych. Finansowanie społecznościowe staje się coraz bardziej
popularne w przypadku energetyki odnawialnej. Forma ta polega na umieszczeniu
propozycji własnego przedsięwzięcia na specjalnie do tego celu stworzonej
witrynie internetowej. Zainteresowane osoby, które odwiedzają portal, mogą albo
wspomóc projekt niewielką kwotą pieniężną, albo kupić część udziałów w projekcie
po przystępnej cenie. W Polsce działa do tej pory kilka platform crowdfundingowych, z czego najpopularniejszą z nich jest PolakPotrafi.pl. W innych krajach
europejskich powstają już witryny internetowe specjalizujące się w promowaniu
i finansowaniu projektów ściśle związanych z energetyką obywatelską. Jednymi
z nich są Citizenergy.eu oraz CrowdfundRES.eu.
Doskonałym przykładem działania funduszu crowdfundingowego jest
inwestycja zrealizowana w Szkole Podstawowej w Ostrog w Chorwacji.
Kierownictwo placówki, w porozumieniu z lokalną kooperatywą trudniącą się
wsparciem energetyki obywatelskiej, postanowiło uczynić szkołę w pełni
niezależną energetycznie. Do tego celu planowano wybudować na dachu budynku
instalację fotowoltaiczną. Ponieważ ubieganie się o pożyczkę bankową zazwyczaj
związane jest z tworzeniem obszernej dokumentacji i spłatą odsetek kredytu,
zdecydowano się na sfinansowanie inwestycji dzięki kampanii zrealizowanej na
platformie crowdfundingowej. Za pomocą platformy Indiegogo.com, na której
znalazł się projekt budowy instalacji, w ciągu niecałego miesiąca wsparło go
niemal 200 osób. W ten sposób zebrano 10 tysięcy dolarów, czyli kwotę, która
pozwoliła na rozpoczęcie realizacji postawionego celu. Pula środków została
wielokrotnie powiększona przez lokalne władze, prywatnych inwestorów oraz
mieszkańców miasta. Zgromadzony budżet pozwolił na zainstalowanie paneli
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fotowoltaicznych o łącznej mocy 25 kW, modernizację energetyczną budynków
oraz wymianę oświetlenia w szkole na bardziej energooszczędne.
European Local Energy Assistance (ELENA)
ELENA to stworzony przez Komisję Europejską i Europejski Bank
Inwestycyjny projekt, który ma za zadanie wspomóc powstające inicjatywy
związane z energetyką odnawialną i efektywnością energetyczną. European Local
Energy Assistance został uruchomiony w roku 2008 w ramach programu
„Inteligentna energia – program dla Europy”. Jego celem jest zapewnienie pomocy
technicznej przedsięwzięciom napotykającym bariery w pierwszych fazach
realizacji projektu. Mogą one liczyć zarówno na pokrycie kosztów związanych
z badaniem wykonalności projektu, jak i pomoc przy tworzeniu biznesplanów,
przeprowadzeniu badań rynku, audytów oraz procedur przetargowych. Ponad
osiem lat pracy ELENA pokazuje, że pomoc ta faktycznie przekłada się na
znaczącą poprawę jakości tworzonych projektów inwestycyjnych, dzięki czemu
mogą one pozyskać bardziej atrakcyjne formy finansowania.
Możliwe jest również uzyskanie środków bezpośrednio z programu ELENA.
Muszą to być jednak duże projekty, o wartości przekraczającej 30 mln euro, lub
mniejsze przedsięwzięcia pogrupowane w większe koncepty. Program ten idealnie
wpisuje się w temat finansowania spółdzielni energetycznych w Polsce. Ponieważ
kwestia ta wciąż nie jest do końca uregulowana prawnie, niezwykle istotne jest
przeprowadzenie dokładnej analizy rentowności przed przystąpieniem do
inwestycji. Na chwilę obecną, wśród inwestycji, które już uzyskały pomoc w ramach
programu European Local Energy Assistance, znaczną przewagę mają te
realizowane w Europie Zachodniej.
Kredyty bankowe
W przypadku finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii za pomocą
kredytu bankowego, do wyboru są propozycje regularnie dostępne na rynku oraz
kredyty preferencyjne. Przykładem kredytu preferencyjnego wspierającego rozwój
OZE są niskooprocentowane (1%) pożyczki oferowane przez Bank Ochrony
Środowiska (BOŚ). BOŚ prowadzi również nabór wniosków do programu
„Prosument”, organizowanego przez NFOŚiGW oraz oferuje wsparcie z funduszu
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Program „Prosument” oferuje do 30%
dofinansowania (po roku 2016) na budowę instalacji do produkcji energii
odnawialnej oraz kredyt preferencyjny o okresie kredytowania do 15 lat. Pozwala
on na pozyskanie kredytu na budowę instalacji OZE lub poprawę efektywności
energetycznej. Minimalna wartość projektu kwalifikującego się do uzyskania
kredytu to 40 tys. euro.
Fundusze zagraniczne
Środki na prowadzenie i rozruch spółdzielni energetycznych czerpać można
również z funduszy zagranicznych. Występują one w formie dotacji oraz
subsydiowanych pożyczek służących wsparciu technologii niskoemisyjnych oraz
ochrony środowiska. Wśród takich źródeł finansowania wyróżnić można między
innymi środki EEA Grants (Mechanizm Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego). Adresatami tego typu pomocy finansowej są najmniej rozwinięte
kraje Unii Europejskiej (o najniższym PKB). Pomoc finansowa przekazywana jest
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w formie bezzwrotnej dotacji. Środki kierowane są do wszelkich organizacji sektora
publicznego, prywatnego, a także instytucji pozarządowych, działających w danym
kraju. Na chwilę obecną, w Polsce fundusze te przyznawane są na działania
związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej, promocję odnawialnych
źródeł energii, kontrolę stanu środowiska oraz ochronę bioróżnorodności.
Fundusze publiczne
Do funduszy publicznych zaliczają się wszelkie programy dotacji oraz
preferencyjne metody finansowania inicjatyw energetycznych. Większość
z programów wsparcia prowadzona jest przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dla energetyki
przewidziane są programy takie jak „Lemur”, wspierający budowę publicznych
budynków energooszczędnych, „Kawka”, oferujący wymianę starych pieców
i kotłowni na ogrzewanie wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Jeżeli chodzi o dotacje umożliwiające produkcję energii, NFOŚiGW oferuje
wsparcie w ramach programu „Prosument”. Beneficjentami programu są „osoby
fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w budowie” oraz „wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami
9
mieszkalnymi wielorodzinnymi”. W ramach programu można uzyskać do 100%
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dla instalacji OZE dotacja wynosiła 40%
dofinansowania w latach 2015-2016 oraz 30% po roku 2016. Pozostała część
środków niezbędnych do realizacji inwestycji przyznawana jest w postaci kredytu
preferencyjnego o oprocentowaniu równym 1% w skali roku i okresie kredytowania
nawet do 15 lat. Budżet programu na lata 2014-2020 wynosi 800 mln zł. Program
ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia rozwoju niekonwencjonalnych źródeł
energii w Polsce.
Ocena dostosowania prawodawstwa do zadań stojących przed
energetyką obywatelską
Nowelizacja Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii
10 czerwca 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął nowelizację
Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. W obecnej wersji projektu po raz
pierwszy pojawił się zapis, w którym zdefiniowane zostały spółdzielnie
energetyczne i klastry energii. Treść wprowadzonej poprawki brzmi następująco:
„Art. 1.
pkt. 15a) klaster energii – cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą
wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze
lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub
z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic
jednego powiatu w rozumieniu ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446); członków
9
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klastra energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu
spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej „koordynatorem klastra
energii”. [...]
pkt. 33a) spółdzielnia energetyczna – spółdzielnię w rozumieniu ustawy
z 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r. poz. 21), której
przedmiotem działalności jest wytwarzanie:
a) energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej
mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW,
b) biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności
3
nie większej niż 40 mln m ,
c) ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt
– i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii elektrycznej,
biogazu lub ciepła na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków,
przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci
ciepłowniczej, na obszarze gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich w rozumieniu
10
przepisów o statystyce publicznej.”
Możliwość dystrybucji energii elektrycznej do odbiorcy końcowego
Dystrybucja energii elektrycznej wyprodukowanej przez spółdzielnie
energetyczne powinna odbywać się przez wykorzystanie istniejącej sieci
dystrybucyjnej operatora lub za pomocą tzw. linii bezpośredniej. Biorąc pod uwagę
ideę powstania kooperacji skupionych na lokalnej produkcji energii elektrycznej,
wykorzystanie linii bezpośredniej wydaje się być rozwiązaniem bardziej
odpowiednim. Co więcej, pozwala ono na zminimalizowanie strat energii
związanych z jej przesyłem oraz nie wymaga uiszczania opłat za dystrybucję.
Linią bezpośrednią, zgodnie z art. 3 pkt. 11f ustawy Prawo Energetyczne,
nazywamy linię elektroenergetyczną, która łączy jednostkę wytwórczą energii
elektrycznej bezpośrednio z jej odbiorcą lub jednostkę wytwórczą należącą do
przedsiębiorstwa energetycznego z instalacjami, które należą do tego
przedsiębiorstwa albo od przedsiębiorstwa od niego zależnego.
Budowa linii bezpośredniej w Polsce jest wciąż tematem problematycznym.
Wydana 13 lipca 2009 roku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/72/WE wyraźnie nakazuje państwom członkowskim UE umożliwianie budowy
linii bezpośrednich. Przepis ten brzmi następująco:
„Artykuł 34
Linie bezpośrednie
1. Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki, aby umożliwić:
a) wszystkim producentom energii elektrycznej i przedsiębiorstwom
dostarczającym energię elektryczną na ich terytorium zaopatrywanie
linią bezpośrednią swoich własnych obiektów, przedsiębiorstw
zależnych i uprawnionych odbiorców;

10
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b) zaopatrywanie linią bezpośrednią wszystkich uprawnionych odbiorców
na ich terytorium przez producenta i przedsiębiorstwa dostarczające
energię elektryczną.
2. Państwa członkowskie określają kryteria dotyczące przyznawania
zezwoleń na budowę linii bezpośrednich na ich terytorium. Kryteria te są
obiektywne i niedyskryminacyjne.
3. Możliwość dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią, o której mowa
w ust. 1 niniejszego artykułu, nie wpływa na możliwość zawierania umów
na dostawy energii elektrycznej zgodnie z art. 32.
4. Państwa członkowskie mogą uzależnić wydanie zezwolenia na budowę
linii bezpośredniej od odmowy dostępu do sieci na podstawie art. 32,
w stosownych przypadkach, lub od wszczęcia procedury rozstrzygania
sporów zgodnie z art. 37.
5. Państwa członkowskie mogą odmówić udzielenia zezwolenia na linię
bezpośrednią, jeśli udzielenie takiego zezwolenia naruszyłoby art. 3.
11
Odmowa musi być należycie uzasadniona.”
W Polsce przepis ten nie jest jednak respektowany ze względu na
niedopasowanie prawodawstwa. Głównym problemem jest sama definicja linii
bezpośredniej oraz przypadki, w których można wydać pozwolenie na jej budowę.
Do momentu, w którym formuła ta nie ulegnie zmianie, nie będzie możliwe wydanie
takiej zgody. Główną ideą linii bezpośredniej jest jej działanie poza siecią
elektroenergetyczną. Wiąże się to z nieponoszeniem kosztów jej działania, ale
i ryzykiem dotyczącym tzw. „pracy wyspowej”. Obecnie linia bezpośrednia nie
może więc działać w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), a co za
tym idzie, ani wytwórca ani odbiorca nie mogą być przyłączeni do sieci Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Jest to z wielu powodów niemożliwe.
Najważniejszym z nich jest problem niestabilności źródeł wytwórczych OZE.
Odbiorcy, przyłączeni linią bezpośrednią, byliby skazani na zaniki prądu
w momencie przestoju w jego produkcji. W przypadku elektrociepłowni rozwiązanie
to jest wykluczone ze względów technicznych. Brak przyłączenia do sieci
uniemożliwiłby również korzystanie ze środków wsparcia dla producentów OZE.
Problem nie dotyczy jednak samego uniemożliwienia przyłączenia do sieci OSD.
Zgodnie z art. 7a ust. 4 ustawy Prawo Energetyczne:
„Art. 7a. Ustawy Prawo energetyczne
4. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, udzielając zgody, o której mowa
w ust. 3, uwzględnia:
1) wykorzystanie zdolności przesyłowych istniejącej sieci gazowej lub
sieci elektroenergetycznej;
2) odmowę świadczenia usług przesyłania lub dystrybucji paliw
gazowych lub energii elektrycznej istniejącą siecią gazową lub siecią
elektroenergetyczną podmiotowi występującemu o uzyskanie zgody
12
oraz nieuwzględnienie złożonej przez niego skargi na tę odmowę.”
Aby Prezes Urzędu Regulacji Energetyki mógł wydać pozwolenie na budowę
linii bezpośredniej, musiałaby zajść okoliczność, w której OSD odmówiłby
11

12

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych
zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

1027

______________________________________________________________________________________________

przyłączenia do sieci, co w praktyce jest raczej niemożliwe. Problem ten dotyka
w szczególności biogazowni rolniczych, które często w bezpośrednim sąsiedztwie
posiadają zakłady, które mogłyby stanowić idealnych odbiorców produkowanej
energii elektrycznej. Połączenie ich linią bezpośrednią znacznie zwiększyłoby
opłacalność biogazowni, które ze względu na wstrzymanie systemów wsparcia
w postaci certyfikatów, stały się znacznie mniej rentowne.
Rozwiązaniem przedstawionej sytuacji, poza oczywistą propozycją
wprowadzenia czytelniejszej definicji linii bezpośredniej, może okazać się
„przerzucenie” kosztu budowy połączenia linią bezpośrednią na zakład, który tę
energię pobiera. Rozwiązanie to sprawi, że zgody na budowę linii nie będzie
musiał wyrażać Prezes URE. W przypadku zakładów produkcyjnych,
wystarczającym okazuje się złożenie wniosku i otrzymanie zgody od Starostwa
Powiatowego. Inwestycja, jaką poczyni zakład przyłączony do źródła wytwórczego,
zobliguje go również do zawarcia długoterminowego kontraktu na sprzedaż energii.
Perspektywy rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce
W Europie Zachodniej prosumenci coraz częściej łączą się w większe grupy,
tworząc tzw. spółdzielnie energetyczne. Przyjmują one formę współpracy
jednoczącej odbiorców energii elektrycznej i jej producentów. Działalność ta
pozwala na podział kosztów i ryzyka inwestycji pomiędzy poszczególnych
inwestorów, pozwalając przy tym na budowę większych, bardziej opłacalnych
instalacji OZE.
Energetyka obywatelska w Polsce stała się popularnym tematem dużo później
niż w większości państw europejskich. Zaletą takiej sytuacji jest możliwość
czerpania wiedzy na podstawie doświadczenia zebranego przez poprzedników.
Zmiany w przepisach prawa, ułatwiające realizację zbiorowych inwestycji
w instalacje produkujące zieloną energię, powinny być jednak przede wszystkim
rozważane w oparciu o już zrealizowane na terenie Polski inicjatywy o podobnym
charakterze. Przeszkody, jakie napotykały pierwowzory spółdzielni energetycznych
w Polsce, mogłyby być idealnym odzwierciedleniem najważniejszych zmian
w polskim prawie.
Spółdzielnie energetyczne nie są oczywiście jedyną z możliwych form
kooperacji. Dozwolone jest również tworzenie spółek oraz klastrów energii. Każdy
z tych podmiotów różni się między sobą. Klastry energii mają mieć formę
porozumienia, którego członkowie mogą rozliczać się z OSD (Operatorem Sieci
Dystrybucyjnej) na zasadach rynkowych. Spółdzielnia energetyczna jest formą
prawną, a co za tym idzie, ma nieco dalej idące udogodnienia jeżeli chodzi
o dystrybucję energii. Na chwile obecną, znajdujące się w nowelizacji ustawy OZE
zapisy są mocno niedoprecyzowane. Spółdzielnie określane są aktualnie jako
zamknięty system dystrybucyjny o liczbie odbiorców nie większej niż 1000. Przez
brak dokładnych rozporządzeń wnioskować można, że sprzedaż energii
elektrycznej może odbywać się po cenach narzuconych przez spółdzielnię, bez
uwzględnienia opłaty za dystrybucję.
W Polsce, przepisy regulujące działalność spółdzielni wbrew pozorom są
bardzo zbliżone do przepisów obowiązujących w Niemczech. Występujące
analogie pozwalają przypuszczać, że wiele z korzyści płynących z funkcjonowania
takich form działalności jest możliwych do osiągnięcia również w Polsce. Jest to
przede wszystkim demokratyczna struktura, która umożliwia wszystkim członkom
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powiązania uczestniczenie w zgromadzeniach zarządu oraz dysponowanie taką
samą liczbą głosów, bez względu na ilość posiadanych udziałów lub wartość
wniesionego wkładu finansowego.
Członkami spółdzielni mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.
Jest to ogromna zaleta, dzięki której spółdzielnie mogą tworzyć gminy oraz inne
jednostki samorządowe. Ogromny potencjał tkwi również w kooperacjach
łączących wkład jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych. Udział
gmin w tego typu inwestycjach postrzegany jest jako gwarancja wiarygodności
inwestycji, a co za tym idzie, większa grupa osób fizycznych decyduje się na
przystąpienie do nich. W Polsce organizacja tego typu przedsięwzięcia jest
utrudniona za względu na niedopasowanie przepisów do aktualnych potrzeb.
Wprowadzenie licznych udogodnień z pewnością zachęciłoby do inwestycji
w odnawialne źródła energii w formie spółdzielni energetycznych. Forma
ta sprawdziła się już w wielu krajach Europy i pozytywnie wpłynęła na rozwój
energetyki obywatelskiej.
W celu przystosowania obowiązujących przepisów prawa do wciąż
zmieniającego się zapotrzebowania na energię elektryczną oraz powstania nowych
technologii, należałoby wprowadzić zmiany w Ustawie z 16 września 1982 r. Prawo
Spółdzielcze. Wprowadzenie do niej odrębnego typu – spółdzielni energetycznej,
umożliwiłoby posługiwanie się tym pojęciem we wszystkich pozostałych ustawach.
Do tego rodzaju działalności stosowane mogą być przepisy ogólne, odnoszące się
do wszystkich spółdzielni. Przepisy szczególne mogłyby stanowić element
doprecyzowujący elementy odrębne spółdzielni energetycznych.
Ponieważ idea spółdzielni energetycznych zakłada, że jest to instrument
wspierający prosumentów i szeroko rozumianą energetykę obywatelską,
należałoby również wprowadzić zapis, który uniemożliwiałby przedsiębiorstwom
energetycznym udział w spółdzielniach energetycznych. Jeżeli sytuacja ta nie
zostanie prawnie unormowana, istnieje duże ryzyko, że już istniejące
przedsiębiorstwa energetyczne, trudniące się energetyką zawodową, założą
spółdzielnię w celu obejścia prawa i skorzystania z benefitów przysługujących
spółdzielniom. Nie należy jednak uniemożliwiać inwestycji w spółdzielnie
energetyczne osobom prawnym, ponieważ stanowiłoby to barierę m.in. dla gmin.
Obecnie obowiązujące prawo spółdzielcze zakłada, że spółdzielnia nie może liczyć
mniej niż 10 członków, chyba że składa się wyłącznie z osób prawnych.
W Niemczech spółdzielnia energetyczna może składać się z przynajmniej trzech
osób, niezależnie od tego, czy są to osoby prawne czy fizyczne. Taka zmiana
w polskim prawie znacznie ułatwiłaby proces organizowania grupy inwestorów
potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. W Ustawie z 16 września 1982 r. Prawo
Spółdzielcze należałoby również określić przedmiot działalności spółdzielni
energetycznych. Powinien on obejmować zarówno wytwarzanie energii
elektrycznej i ciepła jak i jej obrót. Formalności związane z rozpoczęciem
działalności spółdzielni energetycznej, a co za tym idzie wytwarzaniem i obrotem
energią elektryczną, stanowią jedynie część obowiązków koniecznych do
dopełnienia przed rozpoczęciem działalności. Konieczne jest również spełnienie
wymogów przewidzianych dla spółdzielni i klastrów energii. W tej perspektywie
warte rozważenia okazuje się wprowadzenie udogodnień. Część z nich została
opublikowana w nowelizacji ustawy o OZE z 10 czerwca 2016 roku. Aby przepisy
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były przejrzyste, konieczne jest również wprowadzenie zmian w Ustawie Prawo
Energetyczne z 10 kwietnia 1997 roku.
Kolejną z istotnych kwestii jest zarządzanie przez spółdzielnie energetyczne
infrastrukturą sieciową. Obecnie obowiązujące regulacje prawne dla świadczenia
usług dystrybucyjnych wymagają wywiązania się z wielu wymogów regulacyjnych.
Dla działalności świadczących usługi na mniejszą skalę, mogłoby to stanowić
istotne ograniczenie dla rozwoju spółki. Inaczej mówiąc, w części przypadków
mogłoby okazać się, że spółdzielnia energetyczna, a dokładniej jej instalacja
wytwórcza, zasilająca członków spółdzielni, traktowana jest jako nieduży system
dystrybucyjny. Okoliczność ta pociągałaby za sobą konieczność określenia
operatora wspomnianej sieci. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby okazać się
wprowadzenie regulacji, dzięki którym w rozumieniu Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. –
Prawo energetyczne, spółdzielnie energetyczne, zaopatrujące w energię
elektryczną wyłącznie jej członków, nie będą traktowane jako sieci dystrybucyjne.
Po zmianie przepisów, opisana działalność spółdzielcza nie funkcjonowałaby jako
dystrybucja energii. W praktyce oznacza to zniesienie obowiązku pozyskania
koncesji oraz wyznaczenia operatora sieci.
Odrębną do rozpatrzenia kwestią jest koncesjonowanie działalności związanej
z wytwarzaniem i obrotem energią przez spółdzielnie energetyczne. Odpowiednią
zachętą prowadzącą do rozwoju energetyki obywatelskiej mogłoby okazać się
wprowadzenie do Prawa Energetycznego odpowiednich udogodnień, wśród
których mogłoby się znaleźć zwolnienie z obowiązku posiadania koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej dla spółdzielni energetycznych posiadających
źródło wytwórcze o mocy nie większej niż 5 MW. Sytuacja ta jest bardzo podobna
w przypadku wytwarzania ciepła. Tego rodzaju udogodnienia prowadziłyby do
rozwoju energetyki rozproszonej oraz powstania dużej liczby źródeł zielonej energii
13
o niewielkich mocach.
W Niemczech istnieje wiele spółdzielni energetycznych, które skupują hurtowo
energię elektryczną po niższych, promocyjnych cenach, a następnie sprzedają ją
swoim członkom. Działalność ta w warunkach polskich byłaby traktowana jako
obrót energią i wymagałaby uzyskania koncesji. Rozwój tego typu działalności
wymagałby zwolnienia spółdzielni energetycznych z obowiązku posiadania
koncesji na obrót energią elektryczną. Umożliwiłoby to zaopatrywanie wszystkich
członków spółdzielni energetycznej w energię elektryczną według korzystniejszej
taryfy, bez dodatkowych formalności powiązanych z otrzymaniem koncesji.
Wspomniane udogodnienia z zakresu koncesjonowania wytwarzania i obrotu
energią mają niewątpliwie duże znaczenie, jednak nie stanowią one podstawy,
która mogłaby stać się głównym czynnikiem wpływającym na rozwój rozproszonej
energii z OZE. Na podstawie doświadczeń zebranych przez inne kraje europejskie
zauważyć można, że bazą promowania energetyki prosumenckiej powinno być
stworzenie odpowiedniego systemu wsparcia.
Optymalnym rozwiązaniem dla spółdzielni energetycznej byłoby wprowadzenie obowiązku zakupu energii elektrycznej wyprodukowanej przez daną
jednostkę wytwórczą po stałej, wcześniej określonej stawce. Sytuacja ta
wymagałaby jednak przeprowadzenia analizy ekonomicznej, która pozwoliłaby na
13

A. Frąckowiak, M. Szambelańczyk, Spółdzielnie energetyczne – sposoby wdrożenia w Polsce,
„Czysta Energia", nr 1/2015
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opracowanie ceny zakupu tej energii, która zapewniłaby wszystkim uczestnikom
rynku równy poziom wsparcia. Jeżeli chodzi o spółdzielnie, które nie wymagają
przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, powinny one uzyskać
zgodę na opracowanie własnej taryfy sprzedażowej, która zobowiązywałaby
współpracujące ze spółdzielnią zakłady do jej zakupu na podstawie podpisanej
umowy sprzedaży.
Odrębnym zagadnieniem są płacone przez spółdzielnie energetyczne podatki.
Zarówno w tym przypadku doskonałym przykładem okazuje się być rynek
niemiecki. Obowiązujące tam specyficzne zwolnienia podatkowe dotyczą obrotu
pomiędzy spółdzielnią a jej członkami. Opierając się na tych doświadczeniach,
stosowne byłoby rozpatrzenie wprowadzenia preferencyjnego opodatkowania
przychodu spółdzielni energetycznych. Wspomniany zakres regulacji prawnych
może stanowić istotny czynnik prowadzący do rozwoju energetyki rozproszonej.
Podstawą systemu rozliczeń byłaby wówczas analiza transakcji dokonywanych
przez spółdzielnię energetyczną i jej członków. Jeżeli w wyniku rocznego
podsumowania okaże się, że transakcje dokonane pomiędzy spółdzielnią a jej
członkiem wykazują saldo dodatnie po stronie spółdzielni, różnica ta powinna
zostać zwrócona temu członkowi. We wskazanym przypadku, zwrot osiągniętej
nadwyżki stanowiłby wydatek dokonany na rzecz jej członka, a zarazem koszt
uzyskania przychodów spółdzielni energetycznej. Dokonane transakcje nie
generują przychodu kwalifikującego się do opodatkowania podatkiem
dochodowych od osób prawnych. Są one traktowane jako częściowe obniżenie
wydatków poniesionych na rzecz spółdzielni przez jej członków. Nadwyżka
przekazana danym członkom spółdzielni nie stanowiłaby więc dochodu
kwalifikującego się do opodatkowania. Wprowadzenie odpowiednich regulacji
podatkowych wymaga licznych analiz oraz oceny wpływu planowanej zmiany na
budżet państwa. W Niemczech wspomniane ulgi podatkowe przysługują wszystkim
14
spółdzielniom, nie tylko tym wytwarzającym energię odnawialną.
Wspomniane propozycje tworzą jedynie podstawę do dalszej debaty.
Spółdzielnie energetyczne w Polsce nie będą rozwijały się tak długo, jak długo nie
ulegnie zmianie prawo spółdzielcze, energetyczne i podatkowe. Istotna jest
również polityka prowadzona przez państwo. Obecnie większość działań rządu
skupia się na wsparciu energetyki konwencjonalnej i związanego z nią przemysłu.
Pierwszą barierą, niezbędną do pokonania, jest zmiana sposobu patrzenia
społeczeństwa na instytucję spółdzielni. W głęboko zakorzenionej świadomości,
działalność ta wciąż kojarzy się głównie ze źle zarządzanymi spółdzielniami
mieszkaniowymi lub gospodarstwami rolnymi. Dzisiejsze spółdzielnie, na
przykładzie doświadczeń wielu państw europejskich, stanowią istotny czynnik
rozwoju przedsiębiorczości. Lokalne działania tego typu mogą wpłynąć na rozwój
regionu i wzmocnienie więzi pomiędzy okolicznymi mieszkańcami.
Regulacje prawne w zakresie działalności spółdzielni energetycznych
z pewnością powinny dążyć do doprecyzowania warunków korzystania przez
spółdzielnie z już istniejącej sieci energetycznej należącej do operatora.
Dotychczas dystrybucja energii elektrycznej przez spółdzielnie energetyczne
wiązała się z licznymi obowiązkami, wśród których znajdowały się m.in.:

14

Ibidem
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 konieczność przyłączania nowych odbiorców (według zasady TPA, ang.
Third Party Access),
 utworzenie taryf sprzedażowych,
 opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci,
 opracowanie planu rozwoju sieci dystrybucyjnej.
Te, oraz wiele innych obowiązków narzucanych spółdzielniom sprawiały, że
są one niemożliwe do zrealizowania przez tak niewielkie podmioty, zarówno pod
względem ekonomicznym jak i potencjału kadrowego. Nowe regulacje, które
znalazły się w nowelizacji ustawy OZE, zdejmują te obowiązki ze spółdzielni
energetycznych, które posiadają nie więcej niż 1000 odbiorców. Ponadto na
operatora sieci został nałożony obowiązek zawierania umów o świadczenie usług
dystrybucyjnych (art. 5 ustawy Prawo Energetyczne) ze spółdzielniami energetycznymi i klastrami energii. Wprowadzone przepisy są jednak niedoprecyzowane
pod względem zasad, na jakich umowy te miałyby być zawierane, a co za tym
idzie, nie zabezpieczają one interesów spółdzielni.
Spółdzielczość energetyczna z pewnością posiada w Polsce ogromny
potencjał. Rozwój energetyki rozproszonej spowoduje, że OZE będzie odgrywało
coraz ważniejszą rolę w polskim miksie energetycznym. Nieuniknionym skutkiem
rozwoju OZE jest dążenie do tworzenia nowych form inwestycji. Na chwilę obecną,
rynek energii odnawialnej jest bardzo niestabilny. Rozwój energetyki obywatelskiej
jest nieunikniony nie tylko ze względu na postęp technologiczny, ale także ze
względu na wzrastające zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Podsumowanie
W dzisiejszym świecie wszystkie działy gospodarki dążą do wspólnego celu –
zminimalizowania kosztów. Trend ten jest doskonale zauważalny również w branży
energetycznej. Chęć ograniczenia wydatków i zwiększenia przychodów prowadzi
do rozwoju nowych form działalności. Dla większości branży istnieje wspólny
sposób na osiągnięcie wspomnianego celu. Jest to m.in. zminimalizowanie liczby
pośredników sprzedaży oraz tzw. „zakupy zbiorowe”. W energetyce odpowiedzią
na wspomniane zapotrzebowanie jest powstanie spółdzielni energetycznych.
Podmioty te handlują towarem, jakim jest energia elektryczna, korzystając z jej
odnawialnych źródeł. Wytwarzanie jej w społecznościach lokalnych i sprzedawanie
pobliskim zakładom produkcyjnym pozwala na uniknięcie konieczności przesyłu
energii na znaczne odległości, zmniejszenie kosztu jej zakupu przez energochłonne zakłady, a także wsparcie lokalnej gospodarki. Powstanie spółdzielni energetycznych stanowi nieunikniony, kolejny etap rozwoju energetyki obywatelskiej.
W Polsce rozwojem działalności obywatelskiej zajmuje się Ministerstwo
Rolnictwa, które od pewnego czasu stara się o wprowadzenie do prawa polskiego
odpowiednich zapisów. Do chwili obecnej powstał jedynie zapis, który
w Nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z 10 czerwca 2016 roku
wprowadził pojęcie spółdzielni energetycznej i klastra energii. W celu dalszego
rozwoju tej formy energetyki obywatelskiej, należałoby określić sposób i zasady
dystrybucji energii elektrycznej wyprodukowanej w spółdzielniach, określić metody
wypracowywania taryfy sprzedażowej, przyznawania stabilnego i długofalowego
systemu wsparcia oraz zdefiniować podatki, pod jakie podlegałaby instytucja
spółdzielni energetycznej. Nie bez znaczenia dla dalszego rozwoju elektrowni
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wykorzystujących odnawialne źródła energii jest również budowanie
w społeczeństwie świadomości ekologicznej oraz spójna polityka państwa.
Streszczenie
Tematem artykułu jest przedstawienie jednej z form energetyki obywatelskiej,
jaką jest spółdzielnia energetyczna oraz jej perspektyw rozwoju w Polsce.
Zagadnienie spółdzielni energetycznych zostało przedstawione w oparciu o już
istniejące klastry energii znajdujące się na terenie Polski i Niemiec. Koncepcja
rozwoju takiej formy energetyki obywatelskiej w Polsce została oparta głównie
o aktualny projekt nowelizacji Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z 10
czerwca 2016 roku, w którym po raz pierwszy pojawiło się pojęcie spółdzielni
energetycznej oraz doświadczenia już istniejących, prototypowych spółdzielni.
Zostały również poruszone kwestie związane z finansowaniem tego typu
działalności, które, ze względu na jej proekologiczny charakter, pozyskać można
z wielu różnorodnych źródeł.
Słowa klucze: spółdzielnia energetyczna, klaster energii, odnawialne źródła
energii
Summary
The main subject of this article was to present one of the forms of the
electricity production by citizens called the energy cooperatives and its
development opportunities in Poland. The issue of energy cooperatives was
presented on the basis of the already existing energy clusters located in Poland
and Germany. The concept of the development of such a form of the citizen energy
in Poland was based mainly on the current Renewable Energy Act Amendment
from 10th June 2016, where the idea of the energy cooperative had appeared for
the first time, as well as on the already existing prototypes of energy cooperatives.
In this thesis the issues connected with financial aspects of such enterprises were
also mentioned in connection to the fact that their environmental friendly nature
might enable to obtain the money from many sources.
Key words: energy cooperatives, energy clusters, renewable energy sources
Bibliografia
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z 13 lipca
2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii
elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE
2. Frąckowiak A., Szambelańczyk M., Spółdzielnie energetyczne – sposoby
wdrożenia w Polsce, „Czysta Energia", nr 1/2015
3. http://stat.gov.pl/
4. Jankowska K., Spółdzielnie energetyczne –przykład niemieckiej energetyki
obywatelskiej, „Czysta Energia”, nr 9/2014
5. Nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii z 10.06.2016 r.
6. Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw, poz. 925, t. 1
7. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348
8. www.boell.org, Oblicza Energiewende, niemieckie spółdzielnie energetyczne w pigułce, (pobrano 1.06.2016 r.)

1033

______________________________________________________________________________________________

9. www.bosbank.pl (Ekokredyt prosument) (pobrano 22.07.2016 r.)
10. www.energie.de (pobrano 30.12.2016 r.)
11. www.isokolka.eu (Biogazowania w Sokółce prawie gotowa) (pobrano
30.06.2016 r.)
12. www.nasza-energia.com (Opis projektu) (pobrano 22.05.2016 r.)

1034

______________________________________________________________________________________________
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Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Instytut Politologii
SPALARNIE ODPADÓW JAKO WYRAZ POLITYKI SPOŁECZNEJ
NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA
Wstęp
Polityka społeczna stanowi jeden z najważniejszych aspektów polityki
gospodarczej państwa. Jest oparta na wartościach solidarności, partycypacji,
odpowiedzialności i spójności społecznej. Kładzie szczególny nacisk na wartości
i interakcje społeczne, etykę, Można ją również rozpatrywać na poziomie
regionalnym lub lokalnym.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie znaczenia spalarni odpadów
dla polityki społecznej. Autor poświęca szczególną uwagę spalarni odpadów
w Krakowie.
W pracy dokonano prezentacji pojęcia spalarni odpadów i jej znaczenia.
Artykuł ukazuje również historię powstawania spalarni na świecie i w Polsce.
Pokazano współczesne znaczenie spalarni odpadów; dokładnej analizie poddano
te, które znajdują się na terenie Polski. Dokładnie przedstawiono rolę ZTPO
w Krakowie. Starano się ukazać jego społeczne znaczenie dla społeczności
miejskiej.
Tezą, jaką należy postawić, jest założenie, że spalarnie odpadów posiadają
istotne, pozytywne znaczenie dla polityki społecznej, również w przypadku miasta
Krakowa.
Metoda badawcza, zastosowana w publikacji, to krytyka piśmiennicza
i analiza danych zastanych. Wyniki badań pozytywnie weryfikują postawioną tezę,
że spalarnie odpadów w istotny sposób wpływają na politykę społeczną.
1. Początki rozwoju spalarni odpadów na świecie i w Polsce. Przesłanki
i bariery
Intensywny rozwój przemysłowy oraz wzrastająca liczba ludności na świecie
przyczyniają się znacząco do zwiększonej generacji odpadów, które skutkują
pogorszeniem się sytuacji ekologicznej i sanitarnej terenów zamieszkałych przez
1
człowieka. Największy i jednocześnie najbardziej zauważalny problem stanowią
do dziś odpady komunalne. Wśród dostępnych metod ich zagospodarowania,
coraz większego znaczenia nabierają metody termiczne – pyroliza, technologia
plazmowa oraz spalanie w spalarniach odpadów. Te ostatnie stanowią rozwiniecie
stosowanych
od
niepamiętnych
wieków
metod
spalania
odpadków
w przydomowych ogródkach.
Spalarnia odpadów to zakład przemysłowy, zajmujący się termicznym
przekształcaniem (w procesie spalania) odpadów (komunalnych, przemysłowych
lub niebezpiecznych, a także osadów ściekowych). Często pełni funkcję elektrowni,
produkując energię elektryczną lub cieplną.
1

http://kne.itc.pw.edu.pl/attachments/article/169/2.%20Rozalia%20ZiajaSpalarnie%20odpad%C3%B3w
%20komunalnych%20w%20Polsce.pdf (pobrano 5.01.2017 r.)
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Spalarnie odpadów komunalnych wcale nie stanowią wymysłu ostatnich
dziesięcioleci. Pionierem w tej dziedzinie była Wielka Brytania. Pierwsze spalarnie
2
odpadów powstały w drugiej połowie XIX w.
Głównymi motywami tworzenia spalarni odpadów w tamtych czasach były:
- możliwość produkcji energii dzięki wykorzystaniu pary wodnej wytwarzanej
przez spalarnie,
- konieczność „sterylizacji bakteriologicznej” śmieci, w obawie przed
możliwością szerzenia się chorób i zarazy,
- rozwiązanie problemu zwiększającej się ilości odpadów jako efektu
gwałtownej industrializacji i rozwoju miast.
Pierwsza
spalarnia
odpadów
komunalnych
została
uruchomiona
w Paddington pod Londynem w 1870 roku, jednak bardzo szybko została
zamknięta z uwagi na nieefektywność. Kolejny, tym razem dłużej działający obiekt
3
powstał w 1874 roku w Nottingham. Został wykonany przez miejscowa firmę
Manlove, Alliott & Co. Ltd, wg projektu Alberta Freyera. Obecnie służy jako
muzeum techniki. W latach 70. XIX wieku otwarto kolejne tego typu obiekty
w północnej Anglii (m.in. w Leeds, Manchester). W 1890 roku funkcjonowało
w Anglii 39 spalarni. Jeszcze przed pierwszą wojną światową w Wielkiej Brytanii
powstało ogółem kilkaset takich obiektów.
W USA pierwsza spalarnia powstała w 1885 r. na terenie Nowego Yorku.
W 1894 r. uruchomiono pierwszą spalarnię w północnych Niemczech (Hamburg).
Zarówno w USA jak i w Niemczech, liczba spalarni w tamtym okresie stale
4
wzrastała.
W latach 1876-1908 w Europie wybudowano ponad 210 instalacji do spalania
odpadów komunalnych (m.in. w Anglii, Danii, Szwecji, Belgii, Szwajcarii,
5
Niemczech i Czechach ) oraz ponad 180 w Stanach Zjednoczonych. Szybki wzrost
6
liczby spalarni następował aż do lat 20. XX w., następnie po II wojnie światowej.
Pierwsza spalarnia odpadów komunalnych w Polsce powstała w Warszawie
w 1922 roku. Drugą spalarnią śmieci, wybudowaną w Polsce, była spalarnia na
7
Wilczaku w Poznaniu. Powstała w 1927 roku, w oparciu o technologię brytyjską.
Był to najnowocześniejszy tego typu zakład w Europie Środkowej. Piece spalały
odpady w temperaturze do 1100. Popioły ze spalarni wykorzystywano
w specjalnych liniach produkcyjnych i wykonywano z ich użyciem elementy
budowlane, np. płyty chodnikowe, krawężniki lub rury kanalizacyjne. Budowa
spalarni spowodowała wprowadzenie w mieście ocynkowanych kubłów na śmieci
(110 l) i aparatury do bezpylnego przeładunku, w tym samochodów. Zakład,
8
z przyczyn ekonomicznych, zamknięto w 1957 roku. Ogółem przed wojną
w Polsce były jedynie trzy spalarnie; wszystkie zostały zamknięte do lat 50. Śmieci
gromadzono wyłącznie na wygodniejszych i tańszych wysypiskach. w Polsce
2

M.F. Lemann, Waste Management. Bern 2008, s. 19
Herbert, Lewis (2007). "Centenary History of Waste and Waste Managers in London and South East
England’’pdf
4
H.L. Hickman, Jr., American Alchemy: The History of Solid Waste Management in United States.
Santa Barbara 2003, s. 269
5
V. Lapcik, Možnosti Energetického Využití Komunálního Odpadu. Ostrava 2012, s.12.
6
A.J. Chandler, T.T. Eighmy, J. Hartlén, O. Hjelmar, D.S. Kosson, S.E. Sawell, H.A. van der Sloot,
J. Vehlow, Municipal Solid Waste Incinerator Residues. Amsterdam 1997, s. 2-12
7
E. Podolska, Kultura zajrzy na stare śmieci, „Głos Wielkopolski”, 4-5.12.2010 r.
8
L. Ławicki, Architektura Poznania w latach 1927-1929, „Kronika Miasta Poznania”, nr 3-4/1993, s. 115
3
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spalarnie odpadów budziły i budzą nadal wiele obaw i kontrowersji, stając się
polem konfliktu pomiędzy władzami samorządowymi a grupami mieszkańców.
Od połowy lat 60. XX wieku nastąpił dynamiczny rozwój instalacji
9
do termicznej utylizacji odpadów w krajach Europy Zachodniej. Do czynników
sprzyjających rozwojowi spalarni zaliczyć można było:
- podnoszenie standardu technologicznego i bezpieczeństwa ekologicznego,
- wzrost wymagań prawa UE, dotyczącego oddziaływania na środowisko,
- wejście w życie 28 grudnia 2005 r. dyrektywy 2000/76/WE
w sprawie spalania odpadów – poziom oddziaływania instalacji jest
bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi.
Termiczne przekształcanie odpadów jest standardem w „starych” krajach Unii
Europejskiej. W 2004 r. kraje UE-15 przekształciły termicznie 43 mln ton odpadów
komunalnych, uzyskując energię elektryczną, zaspokajającą potrzeby 27 mln osób.
Udział spalania w systemie zagospodarowania odpadów komunalnych wynosił
26%. Udział energii z odpadów w bilansie cieplnym Paryża wynosi 53%,
10
Kopenhagi 30%, Wiednia 23%.
W większości krajów Unii Europejskiej w latach 1990-2000 zlikwidowano
liczne małe, nieefektywne i nieekologiczne spalarnie odpadów budując w te
miejsca duże, nowoczesne instalacje, przez co liczba spalarni zmalała, ale
znacząco wzrosła ich wydajność. Średnia wielkość spalarni w Europie:
• 1990 – 88 000 Mg/a,
• 2000 – 177 000 Mg/a.
Spalarnie stanowią alternatywną metodę postępowania ze śmieciami
w stosunku do:
- składowania,
- kompostowania,
- recyklingu.
Do najważniejszych korzyści społecznych, związanych z budową nowych
spalarni odpadów, zaliczyć możemy:
- rozwiązanie problemów związanych z rozrostem wysypisk śmieci,
- ożywienie gospodarcze lokalizacji spalarni,
- dostęp do ekologicznych źródeł energii i ciepła,
- modernizację infrastruktury – transportowej, przesyłowej,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
11
- współpracę z lokalnymi firmami i podwykonawcami.
12
Przeciwnicy budowy spalarni odpadów wskazują również na istniejące wady:
- mimo spalania, brak możliwości całkowitej likwidacji wysypisk,
- wyższe, niż w przypadku składowania i kompostowania, koszty eksploatacji,
- brak możliwości spalania odpadów niskokalorycznych i niepalnych,
- marnowanie zasobów zdolnych do recyklingu,
- brak możliwości całkowitego wyeliminowania emisji zanieczyszczeń,
- brak możliwości pełnej kontroli składu emitowanych zanieczyszczeń,
9

http://ecogenerator.eu/ecogenerator/spalarnie-w-europie.html (pobrano 2.12.2016 r.)
http://spalarnie-odpadow.pl/spalarnie-w-polsce-i-na-swiecie/ (pobrano 22.12.2016 r.)
11
http://www.bryk.pl/wypracowania/pozosta%C5%82e/ekologia/10837-spalarnie_odpad%C3%B3w_kro
k_w_prz%C3%B3d_czy_mo%C5%BCe_w_ty%C5%82.html (pobrano 12.12.2016 r.)
12
http://www.zm.org.pl/download/odpady/spalarNIE.pdf (pobrano 11.10.2016 r.)
10
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-

brak regulacji prawnych, dotyczących budowy i funkcjonowania spalarni
odpadów,
przypadki łamania prawa i braki w dokumentacji,
brak ogólnokrajowej strategii postępowania z odpadami,
13
brak wpływu na minimalizację powstawania odpadów u źródła.

2. Współczesne znaczenie i rola spalarni odpadów
Pomimo istniejących mankamentów, liczba nowych spalarni odpadów na
świecie nieustannie wzrasta. Obecnie najwięcej spalarń jest w Japonii – ponad 22
000. Są to, w odróżnieniu od spalarń budowanych w Europie, czy Stanach
14
Zjednoczonych, obiekty małe o lokalnym znaczeniu.
W 2012 roku 456 zakładów termicznego przekształcania odpadów w całej
Europie odzyskało energię i zapobiegło składowaniu na wysypiskach 79 milionów
ton odpadów resztkowych. Około 50% energii wytwarzanej przez spalarnie
pochodzi z biodegradowalnej biomasy, dostarczającej niskoemisyjny wkład do
15
systemu energetycznego. Część energii, produkowana przez spalarnie, pomaga
osiągnąć założenia strategii Unii Europejskiej (UE) w zakresie odnawialnych źródeł
energii na pokrycie 20% całego zużycia energii w 2020 r. W 2014 roku w Europie
funkcjonowało 482 spalarń odpadów komunalnych (Rysunek nr 1).
Rysunek nr 1: Liczba spalarni odpadów komunalnych w wybranych krajach
europejskich w 2014 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEWEP

W 2014 roku Polska, ze swoją jedyną spalarnią odpadów komunalnych
w Warszawie, była jako jedna z ostatnich w Europie. Kilka krajów europejskich nie
posiada żadnej spalarni – m.in. Grecja, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, Słowenia,

13

http://zb.eco.pl/inne/spalarni/arg.htm (pobrano 10.12.2016 r.)
http://gigawat.info/artykul/items/spalarnie-smieci-coraz-bezpieczniejsze.html (pobrano 23.12.2016 r.)
15
http://www.e-gospodarkaodpadami.pl/rynek/ku-gospodarce-o-obiegu-zamknietym/ (pobrano 8.01.
2017 r.)
14
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Łotwa. Ilość spalanych odpadów komunalnych w wybranych krajach europejskich
przedstawia rysunek nr 2.
Rysunek nr 2: Ilość spalanych odpadów komunalnych w wybranych krajach
europejskich w mln ton w 2014 roku
mln ton
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CEWEP

W 2014 roku w Polsce wytworzono 142 mln ton odpadów, z czego 7%,
czyli 10 mln ton, stanowiły odpady komunalne. Ilość odpadów wytworzonych
w 2014 r., w porównaniu do roku 2013, zmniejszyła się o 9%. W przeliczeniu
na jednego mieszkańca oznacza to ograniczenie wytworzonych odpadów z 293 kg
w 2013 r. na 268 kg w 2014 r. Stanowi to jeden z najniższych wskaźników wśród
krajów w Unii Europejskiej, gdyż średnia ilość odpadów komunalnych na jednego
mieszkańca UE w 2013 r. wyniosła 481 kg.
W 2014 r. w Polsce zdeponowano na składowiskach ok. 53% odpadów
(5,3 mln ton), recyklingowi poddano 21% (2,2 mln ton), unieszkodliwieniu
termicznemu (w cementowniach i regionalnych instalacjach przetwarzania
odpadów komunalnych) 15% (1,6 mln ton), biologicznemu przetwarzaniu 11%
16
(1,2 mln ton) odpadów komunalnych.
W 2014 roku Polska zajmowała ostatnie miejsce, w zakresie wielkości
spalanych odpadów komunalnych, wśród państw europejskich posiadających
spalarnie. W 2017 roku, zarówno pod względem ilości zakładów, jak i ilości
spalanych odpadów, Polska zbliżyła się do poziomu Finlandii.
Po okresie przemian ustrojowych, w Polsce wybudowano jedynie jedną
spalarnię odpadów – w Warszawie. Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów
17
Komunalnych w gminie Warszawa-Targówek powstał w 2000 roku. Na jego
16
17

R. Ziaja, Spalarnie odpadów komunalnych w Polsce. Warszawa 2016
http://www.zusok.com.pl/ (pobrano 12.10.2016 r.)
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terenie znajduje się pierwsza w Polsce elektrownia komunalna opalana odpadami
komunalnymi. Jej znaczenie gospodarcze i społeczne polega na tym, że segreguje
się odpady i odzyskuje z nich surowce wtórne, przetwarza termicznie, kompostuje,
przerabia żużel i popiół na kruszywo oraz produkuje energię elektryczną. W wyniku
segregacji, odzyskiwane jest szkło opakowaniowe i złom ferromagnetyczny.
Obecnie wydajność spalarni sięga 60 tys. ton śmieci rocznie. Po planowanej
rozbudowie do 2019 roku, jej roczna moc przerobowa wyniesie 300 tys. ton
18
odpadów. Wartość inwestycji wyniesie 1,1 mld zł.
W Polsce, w ciągu ostatnich lat, rozpoczęto program budowy nowych spalarni
odpadów komunalnych w kilku regionach (Tabela nr 1). Po ich uruchomieniu,
19
potencjał odzysku energii z odpadów komunalnych wzrośnie 20-krotnie.
Tabela nr 1: Nowe inwestycje związane ze spalarniami odpadów w Polsce
Rok
Wartość
Moc
Moc
Moc
ukończenia inwestycji
przerobowa energetyczna
cieplna
budowy
brutto
ZTPO Kraków
2015
826 mln zł 220 tys. ton 65 tys. MWh 280 tys. MWh
ZTPOK Bydgoszcz
2015
522 mln zł 180 tys. ton 54 tys. MWh 180 tys. MWh
ITPO Poznań
2016
925 mln zł 210 tys. ton 130 tys. MWh 83 tys. MWh
MZGOK Konin
2015
381 mln zł
94 tys. ton
47 tys. MWh 33 tys. MWh
ZUOK Białystok
2016
483 mln zł 120 tys. ton 38 tys. MWh 100 tys. MWh
ZTUO Szczecin
2017
711 mln zł 150 tys. ton 75 tys. MWh 32 tys. MWh
ITPZOE Rzeszów
2018
365 mln zł 100 tys. ton 48 tys. MWh 15 tys. MWh
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych na podstawie http://www.terazsrodowisko.pl/aktualnosci/Do-konca-2016-roku-w-Polsce-6-nowych-spalarni-odpadow134.html
Lokalizacja

Od 2009 roku trwają przygotowania do budowy pierwszej spalarni odpadów
komunalnych w Koszalinie. Koszt budowy zakładu szacowano wówczas na 342
mln zł, a jego roczna moc przerobowa miała wynosić 60 tys. ton śmieci/rok. Jak na
20
razie jednak nie udało się wyłonić wiarygodnego wykonawcy. Budowa spalarni
odpadów komunalnych planowana jest jeszcze w Płocku, Radomiu, Oświęcimiu,
Katowicach, Bytomiu, Chrzanowie, Tarnowie, Rzeszowie i w Tarnobrzegu.

3. Społeczne znaczenie spalarni odpadów w Krakowie
Krakowski Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
(ZTPO) stał się inwestycją, która w znaczący sposób wpłynie na politykę społeczną
i poprawę jakości życia mieszkańców miasta. Dzięki nowoczesnej technologii
przekształcania
odpadów,
problem
ich
kłopotliwego
magazynowania
na wysypiskach może zostać w znaczącym stopniu rozwiązany. Odpowiada
to unijnym wymaganiom dotyczącym minimalizowania ilości wprowadzanych
do środowiska odpadów. Inwestycja ta wpisuje się również w europejską tendencję

18

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,150427,20993583,inwestycje-w-warszawie-wielka-spalarnia
-na-targowku-czy-smieci.html (pobrano 22.11.2016 r.)
http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Do-konca-2016-roku-w-Polsce-6-nowych-spalarni-odpa
dow-134.html (pobrano 16.12.2016 r.)
20
http://budownictwo.wnp.pl/w-koszalinie-spalarnie-odpadow-ma-zbudowac-prywatny-inwestor,226730
_1_0_0.html (pobrano 18.12.2016 r.)
19
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budowania tego typu obiektów w centrach dużych miast, a więc miejsc
o zwiększonej generacji odpadów komunalnych. Podobne zakłady istnieją już od
lat, np. w Wiedniu, Kopenhadze czy Paryżu.
21
Rocznie w Krakowie powstaje około 300 tys. ton odpadów komunalnych.
Statystyczny krakowianin wytwarza ich 360 kg. Około ¼ wszystkich odpadów jest
segregowane i odzyskiwane. Postępowanie z odpadami komunalnymi w Krakowie
przez wiele lat było kształtowane właściwie jednokierunkowo.
Do 2015 roku, a więc terminu oddania do użytku ZTPO, jedynym miejscem
składowania wszelkich odpadów w Krakowie było wysypisko w Baryczy koło
Wieliczki. Powstało ono w 1974 roku na terenach poeksploatacyjnych kopalni soli
22
w Wieliczce i obejmowało obszar 36 ha. Tylko w 2015 roku zdeponowano tam 58
tys. ton śmieci. Średnio dziennie trafiało tam 700 ton odpadów. Był to przez szereg
lat najłatwiejszy, najwygodniejszy i co najważniejsze, najtańszy sposób
postępowania z odpadami. Niestety powodował szereg problemów ekologicznych,
uwalniał przykry zapach oraz generował nadmierny ruch śmieciarek. Mieszkańcy
okolicznych miejscowości, np. Baryczy, Rajska, Soboniowic, Kosocic, od lat 90.
protestowali i liczyli na zamknięcie kłopotliwego sąsiada. Niestety, jak do tej pory,
23
składowisko nadal funkcjonuje.
Pomimo starań, nie udało się znaleźć
alternatywnej lokalizacji dla wysypiska śmieci w Baryczy. Budowa ZTPO
w dzielnicy Nowa Huta rzuciła nowe światło na sprawę funkcjonowania
składowiska w Baryczy.
Jednym z najbardziej racjonalnych sposobów postępowania ze śmieciami
jest ich spalanie, wraz z odzyskiem zawartej w nich energii. Krakowska inwestycja
jest ekologiczna, ponieważ spaliny są poddawane procesowi wysoce efektywnej
filtracji, która zapobiegnie emisji szkodliwych substancji do atmosfery i powstawaniu smogu.
Krakowski Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów, zlokalizowany przy
ulicy Giedroycia w Nowej Hucie, rozpoczął działalność 3 grudnia 2015 roku.
Architektura zakładu była wynikiem konkursu ogłoszonego w 2010 roku przez
Krakowski Holding Komunalny, właściciela spalarni. Jej kolorystyka ma wywoływać
pozytywne skojarzenia i jest związana z kolorem i liniowym układem pól
uprawnych, kwiatów oraz barw regionalnych. Dzięki temu, obiekt wpisuje się
w kolorystycznie w otaczający krajobraz. Generalnym wykonawcą była koreańska
firma Posco E&C. Ponad 55% kosztów budowy zostało dofinansowanych ze
środków unijnych. Pomimo protestów ze strony okolicznych mieszkańców,
inwestycja doszła do skutku; budowa trwała ponad dwa lata. Zakład będzie
przekształcał ponad 220 tys. ton śmieci rocznie, z około 300 tys. ton
generowanych przez miasto.
Zakład posiada dwie niezależne linie technologiczne, pozwalające na
utylizację ponad 14 ton odpadów komunalnych na godzinę na każdej z nich.
Instalacja została zaprojektowana, by spalać odpady o wartości opałowej
z zakresu 7-14 MJ/kg, średnio ok. 8,8 MJ/kg. Zakład nie będzie przyjmował
odpadów z uboju zwierząt, odpadów medycznych ani żadnych innych, które ze
21

http://krakow.naszemiasto.pl/tag/wysypisko-smieci-krakow.html (pobrano 12.12.2016 r.)
http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/3874537,skladowisko-w-baryczy-smieci-mniej-ale-jeszcze-gonie-zamkna,id,t.html (pobrano 15.12.2016 r.)
23
K. Flak, H. Kultys, Składowisko odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. Doświadczenia
wynikające z eksploatacji. Katowice 2009
22

1041

______________________________________________________________________________________________

względu na swoją łatwopalność, toksyczność, korozyjność lub wybuchowy
charakter, mogłyby stwarzać podczas termicznego przekształcenia niebezpie24
czeństwo dla ludzi i środowiska.
Zastosowana w ZTPO instalacja zapewnia odzysk energii zawartej
25
w odpadach, co pozwoli na produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Tym samym
Kraków zyskał nowe źródło energii, które zwiększa bezpieczeństwo energetyczne
miasta. Jest to energia zielona, a więc uzyskana bez szkodliwej emisji
zanieczyszczeń do środowiska. W zakładzie zastosowano najpopularniejszą
technologię spalania rusztowego. W ciągu roku, 220 000 ton odpadów zmieni się w
energię elektryczną w ilości ok. 65 tys. MWh i cieplną w ilości ok. 280 tys. MWh.
Ilość wyprodukowanej przez ZTPO energii elektrycznej odpowiada rocznemu
zużyciu energii przez krakowskie tramwaje, a energii cieplnej – 10% rocznego
zapotrzebowania miasta. Inwestycja obejmuje również budowę 4 km sieci
ciepłowniczej, odprowadzającej wyprodukowane ciepło do miejskiej sieci
ciepłowniczej. Ponadto, wybudowano stację transformatorową 110 kV średniego
napięcia wraz z linią kablową.
Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów to także rozwój dzielnicy
i miasta oraz nowe miejsca pracy. W zakładzie znajdzie zatrudnienie 65 osób. Do
tego należy dodać kolejne miejsca w firmach kooperujących.
Zakończenie
Moda na wykorzystywanie procesów spalania w postępowaniu z odpadami
komunalnymi nadal trwa. Powstają coraz to nowe pomysły kolejnych inwestycji
w tym zakresie, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wiele zakładów utylizacji
odpadów jest już w trakcie realizacji. Proces spalania odpadów komunalnych nie
stanowi jednak idealnego sposobu na eliminowanie śmieci z naszego otoczenia.
Trzeba to wziąć pod uwagę, w przypadku szukania metod postepowania z tym
uciążliwym problemem w przyszłości.
Pomimo istniejących wad i mankamentów, spalarnie odpadów komunalnych
wydają się być jednak jednym z najodpowiedniejszych sposobów postępowania
z odpadami komunalnymi. Należy wziąć przy tym pod uwagę istotne cechy dla
polityki społecznej, które są związane z rozwojem spalarni odpadów. To właśnie
dzięki takim inwestycjom poprawi się bilans energetyczny, sytuacja na rynku pracy
czy też komfort życia mieszkańców tych miejscowości, w których pojawi się nowa
spalarnia odpadów.

24
25

http://www.spalarnia.krakow.pl/ (pobrano 14.10.2016 r.)
http://krakow.pl/informacje/195987,48,komunikat,ruszyla_ekospalarnia__foto__video_.html (pobrano
3.11.2016 r.)
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Streszczenie
Celem publikacji jest przedstawienie znaczenia spalarni odpadów dla polityki
społecznej na świecie i w Polsce. Autor poświęca szczególną uwagę spalarni
odpadów w Krakowie.
W pracy dokonano prezentacji pojęcia spalarni odpadów i jej znaczenia.
Artykuł ukazuje również historię powstawania spalarni na świecie i w Polsce.
Pokazano współczesne znaczenie spalarni odpadów. Dokładnej analizie poddano
sytuację polskich spalarni odpadów oraz ZTPO w Krakowie. Starano się ukazać
jego społeczne znaczenie dla społeczności miejskiej Krakowa.
Tezą, jaką postawiono w pracy, było założenie, że spalarnie odpadów
posiadają istotne, pozytywne znaczenie dla polityki społecznej. Dotyczy to również
omówionego przypadku miasta Krakowa.
Metoda badawcza, zastosowana w publikacji, to krytyka piśmiennicza
i analiza danych zastanych. Wyniki badań pozytywnie zweryfikowały postawioną
tezę, że spalarnie odpadów w istotny sposób wpływają na politykę społeczną.
Słowa klucze: polityka społeczna, spalarnia odpadów, śmieci, utylizacja,
wysypiska odpadów
Summary
The aim of the publication was to show the importance of waste incineration
plant for social policy in the world and in Poland. Article devotes special attention to
a waste incineration plant in Cracow.
The paper is a presentation of the concept of waste incineration plants and its
importance. The article presents the history of the formation of an incineration plant
in the world and in Poland. Showing the contemporary significance of a waste
incineration plant. Thorough analyzed the situation of Polish waste incinerators.
Particular attention was paid to ZTPO in Cracow. Efforts were made to show its
social importance for the urban community.
Thesis, which was erected in the working assumption that waste incineration
plants have significant, positive significance for social policy. This applies also
discussed the case of the city of Krakow.
This article was written using dense materials books, magazines, as well as
information netography.
The test method used in the publication of a critique of stationery and analysis
of existing data. The test results positively verify staked thesis that waste
incinerators have a significant impact on social policy.
Key words: Social Policy, incinerator, garbage, recycling, landfill
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Waldemar CZTERNASTY, Michał ZABŁOCKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
FUZJA WĘGLA Z GEOTERMIĄ W OGRZEWANIU MIASTA STARGARD –
EFEKTY EKONOMICZNE, SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE
Wstęp
Trudno zgodzić się z realizowaną strategią przyjętą w polskiej energetyce,
w której w dalszym ciągu promowana jest energetyka węglowa i ciągle
marginalizowana energetyka odnawialna (biomasa, energia słoneczna, wiatr, wody
termalne itp.). Podejście takie przeczy trendom charakteryzującym gospodarki na
całym świecie (45 krajów przyjęło strategię „100% OZE” do 2050 roku w swoich
bilansach energii). Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii wymusza
również konieczność realizacji idei rozwoju zrównoważonego, zapewniającego
m.in. utrzymanie środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń, a także
przyjęte przez Polskę oficjalne zobowiązania i dokumenty, m.in. Dyrektywa 28
z 2009 roku Unii Europejskiej, czy Polityka energetyczna Polski do 2030 roku.
Ważną perspektywicznie rolę, jako istotnego źródła OZE wykorzystywanego
szczególnie w ciepłownictwie, przypisać można źródłom termalnym, których
zagospodarowanie w Polsce jest znikome, pomimo posiadania bogatych zasobów
geotermalnych. W kontekście zaprezentowanych możliwości zastosowania tego
źródła w energetyce cieplnej, autorzy starali się poddać rewizji wyrażane opinie, iż
korzystanie do celów grzewczych z geotermii jest drogie i w konsekwencji
nieopłacalne społecznie, a także ekonomicznie. Przyjęli hipotezę badawczą,
iż pozytywne efekty zastosowania wód termalnych do ciepłownictwa,
warunkowane są sposobem ich zastosowania (samodzielnie, czy wespół z energią
cieplną pozyskiwaną z węgla, ropy naftowej itp.). Stąd celem opracowania jest
ukazanie możliwości oraz efektów – ekonomicznych, społecznych i ekologicznych
– zastosowania fuzji geotermii i surowca nieodnawialnego /węgla, gazu itp./w
ciepłownictwie miejskim, a także pokazanie „ewolucyjnej drogi” zastępowania
konwencjonalnych źródeł energii wykorzystywanych do celów grzewczych przez
OZE.
Zamieszczone w opracowaniu rozważania, wsparte bogatymi materiałami
statystycznymi, umożliwiły wskazanie efektywności dualnego ogrzewania
w mieście Stargard; mogą one stanowić propozycję w zakresie rozwiązań
ciepłowniczych dla wielu miast posiadających sieć grzewczą, a korzystających
wyłącznie z surowców nieodnawialnych.
Rozważania na te tematy poprzedzone zostały syntetyczną prezentacją
perspektyw stosowania nieodnawialnych źródeł energii oraz wód geotermalnych
w naszym kraju.
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1. Pespektywy wykorzystania węgla kamiennego oraz wód termalnych
w Polsce
W starszych, pozostałych nawet po transformacji ustrojowej w naszym kraju,
podręcznikach poświęconych polityce gospodarczej, w zasadzie pomijany był
ważny jej rodzaj – polityka energetyczna. Pisano o polityce strukturalnej,
przemysłowej, regionalnej, dotyczącej środowiska, gospodarki żywnościowej,
o polityce inwestycyjnej czy naukowo-innowacyjnej. Realia polityczne, gospodarcze i społeczne zweryfikowały optykę na rodzaje polityk i stopień ich ważności.
W najogólniejszym ujęciu, podstawowym zadaniem polityki energetycznej jest
tworzenie warunków racjonalnego gospodarowania zasobami energetycznymi
i kształtowanie sektora energetycznego tak, by w sposób optymalny realizowano
określone cele gospodarcze i społeczne. Polityka energetyczna bezpośrednio
koreluje się z problematyką bezpieczeństwa energetycznego kraju, określonego
jako „stan gospodarki, umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie
1
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska”.
Wzrostowi poczucia bezpieczeństwa energetycznego, jak pisze A. Przybyłka,
„sprzyja racjonalizacja zużycia energii, poprawa racjonalizacji jej wykorzystania
oraz właśnie rozwój wykorzystania krajowych źródeł energii. Węgiel kamienny,
obok węgla brunatnego, gazu ziemnego i ropy naftowej, stanowi bowiem
podstawowy surowiec energetyczny nie tylko w Polsce, lecz także w wielu innych
2
krajach”.
Uważny badacz problemów związanych z bezpieczeństwem
energetycznym znajdzie w literaturze przedmiotu informację, iż ostatnie lata
„z całą jaskrawością pokazały, że polska energetyka pozbawiona jest myślenia
strategicznego, z konsekwentnie (już na zasadzie doktryny) promowaną
energetyką węglową i marginalizowaną (już zwyczajowo) energetyką odnawialną
3
trafiła na boczny tor światowych trendów”.
Wracając do węgla kamiennego i innych krajowych złóż surowców
energetycznych kopalnych, jako priorytetowych źródeł energetyki, zauważyć
należy kilka kwestii. Przede wszystkim fakt tzw. „wystarczalności”, czyli okresu,
w którym wykorzystane zostałyby wszystkie obecnie udokumentowane zasoby:
- kopaliny łącznie – 49 lat,
- gaz ziemny – 17 lat,
- ropa naftowa – 25 lat,
- węgiel brunatny – 23 lata,
- węgiel kamienny – 62 lata.
Czy „wystarczalność” łączyć można z jedną z najważniejszych idei końca
XX wieku, czyli rozwojem zrównoważonym, zakładającym konieczność
równoczesnej ochrony środowiska przyrodniczego, zachowania kondycji
ekonomicznej gospodarek oraz zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń, m.in.
w zakresie bezpieczeństwa energetycznego?
Z powyższego zestawienia wynika, iż Polska posiada 16,4 mln MG
udokumentowanych zasobów węgla kamiennego, mogących zapewnić
1

Artykuł 3 Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. 2012 r. poz. 1057
A. Przybyłka, Węgiel kamienny a bezpieczeństwo energetyczne Polski, „Zarządzanie. Finanse”, 2014,
z. 12, s. 351
3
G. Wiśniewski, Dylematy strategiczne sektora odnawialnych źródeł energii, „Energetyka –
Społeczeństwo – Polityka”, 2015, nr 1, s. 38
2
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bezpieczeństwo energetyczne co najmniej na kilka dekad. Wiąże się to przede
wszystkim z budową nowych kopalń, których realizacja trwa 12-15 lat; nowy
poziom buduje się 7-10 lat, zaś szyb od 3 do 5 lat. Bez znaczących inwestycji, jak
podkreśla się w literaturze przedmiotu, szczególnie odniesionym do powstania
nowych poziomów eksploatacyjnych czy wydłużania lub budowy kolejnych szybów,
nie będzie możliwe zatrzymanie spadku wydobycia węgla kamiennego z polskich
4
kopalń. Szkoda, że nie wspomina się o realnych kosztach tych przedsięwzięć.
Tym bardziej, że do myślenia powinien zmuszać fakt, iż obecnie węgiel
energetyczny, uzyskiwany w polskich kopalniach, stanowi około 65% całej jego
5
produkcji w krajach Unii Europejskiej. Czy w kontekście tego wskaźnika można
mówić o istotnych atutach węgla, „które przemawiają za ciągłym utrzymaniem jego
6
konkurencyjności jako priorytetowego paliwa na świecie oraz w Polsce”? Czy
krajowe zasoby węgla kamiennego będą istotnym stabilizatorem bezpieczeństwa
energetycznego Polski w kontekście realizacji idei zrównoważonego rozwoju kraju,
realizowanego z myślą o następnych pokoleniach?
65% produkcja węgla kamiennego w Polsce, w skali całej Unii Europejskiej
generuje pytanie: Czy pozostałe kraje w dużej mierze są krytykami tego paliwa?
Należałoby odpowiedzieć: Nie. Ich działaniem, w zakresie rozwoju energetyki, jest
koncentracja na odnawialnych źródłach energii, w oparciu o trendy światowe.
Postawienie na węgiel, jako podstawę bezpieczeństwa energetycznego w Polsce,
przeczy zasadom konkurencyjności i uniemożliwia spełnienie międzynarodowych
standardów ochrony środowiska. Wprost trudno sobie wyobrazić, że już 45 krajów,
w swoich bilansach energetycznych, przyjęło strategię „100% OZE” do 2050 roku,
zaś Norwegia założyła aż 114%, aby zielona energia zastąpiła ropę w norweskim
eksporcie. Nawet papież Franciszek w swej encyklice „Laudato si” mówił o grzechu
klimatycznym, wzywając katolików do wycofania się ze spalania węgla przy
7
równoczesnym, różnokierunkowym rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Zgodnie z oficjalnym zobowiązaniem i dokumentami – Dyrektywa 28/2009 UE,
Krajowy Plan Działania 2010, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku – 15%
końcowego zużycia energii brutto w Polsce do 2020 roku będzie pochodzić
z odnawialnych źródeł energii. Dominować ma biomasa (86%); udział energii
słonecznej określony został na 8,5%, a energii geotermalnej zaledwie na 3% /bez
8
pomp ciepła/ i 2,5% dla pomp ciepła /wszystkich rodzajów/.
Tymczasem Polska charakteryzuje się posiadaniem bogatych zasobów
geotermalnych, obejmujących ponad 80% powierzchni kraju. Wody zawarte
w poziomach wodonośnych, występujących na głębokościach 100-4000 m, mogą
być gospodarczo wykorzystane jako źródła ciepła na całym obszarze Polski; jest
to technologicznie możliwe. Według szacunków, całkowita objętość wód
3
3
geotermalnych w naszym kraju wynosi około 6,7x10 km , zaś zasoby cieplne
z nich pochodzące oszacowane zostały na około 4 mld t paliwa umownego.
4

H. Tajduś, P. Czaja, Z. Kasztelewicz, Rola węgla w energetyce i strategia polskiego górnictwa węgla
brunatnego w I połowie XXI wieku, „Górnictwo i geoinżynieria”, 2011, z. 1, s. 353
5
L. Gawlik, Węgiel kamienny energetyczny. Perspektywy rozwoju w świetle priorytetów środowiskowych. Kraków 2010, s. 10
6
A. Przybyłka, Węgiel kamienny…, op. cit., s. 353
7
Szerzej na temat zob. G. Wiśniewski, Dylematy strategiczne…, op. cit., s. 11
8
B. Kępińska, Przegląd stanu wykorzystania energii geotermalnej w Polsce w latach 2013-2015,
„Technika Poszukiwań Geologicznych, Geotermia, Zrównoważony Rozwój”, 2016, z. 1, s. 31

1047

______________________________________________________________________________________________

Stopień zmineralizowania wód nie rodzi trudności w praktycznym ich
3 9
wykorzystaniu, gdyż oscyluje na poziomie 1-300 d/dcm . Za ich wykorzystaniem
przemawiają również kryteria opłacalności wydobycia – średnia głębokość
występowania źródła wynosząca około 2 km, temperatura większa od 65°C, oraz
3 10
relatywnie niskie zasolenie wody (mniejsze od 30 g/dcm ).
Energia geotermalna od wieków znajduje praktyczne zastosowania;
współczesnym wyrazem tego są: ogrzewanie budynków, szklarni, stawów
hodowlanych, suszenie płodów rolnych, wykorzystanie w procesach
produkcyjnych, w rekreacji i lecznictwie itp.
Właśnie ciepłownictwo jest szczególnie ważną dziedziną dla energetycznego
kierunku rozwoju geotermii w Polsce. Jej szersze zastosowanie w wielu
miejscowościach przyczyniać się będzie nie tylko do ograniczenia zużycia
tradycyjnych paliw i emisji zanieczyszczeń, a także skutkować będzie wzrostem:
udziału OZE w rynkach ciepła, bezpieczeństwa dostaw czy stabilizacji cen.
Jednym z możliwych wariantów wykorzystania wód geotermalnych
w dziedzinie ciepłownictwa jest stosowanie tzw. dualnego systemu ogrzewania,
łączącego konwencjonalne i odnawialne źródła energii.
11

2. Dualny system ogrzewania miasta Stargard
„Stargard jest trzecim co do wielkości i jednym z najlepiej rozwijających się
gospodarczo miast województwa zachodniopomorskiego. Zajmuje powierzchnię
4 810 ha i liczy ok. 70 tys. mieszkańców. Położony jest nad rzeką Iną, w odległości
40 km od Szczecina, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowego
12
w Świnoujściu”. Miasto uznawane jest aktualnie za jedno z najczystszych
w rejonie. Coraz niższa emisja szkodliwych gazów do atmosfery – poprzez
działanie zakładu geotermalnego, czy chociażby szeroko promowana akcja
wymiany starych pieców węglowych z dopłatą, przynosi pierwsze efekty. Powietrze
w mieście jest czystsze, co potwierdzają sami mieszkańcy, jak i regionalny ośrodek
zdrowia.
Należy także wyjaśnić, iż tytuł rozdziału – dualny system ogrzewania –
dotyczy dwóch dostawców energii cieplnej, nie natomiast źródeł ogrzewania.
Byłoby to niezgodne ze stanem obecnym, gdyż jako paliwo do ogrzewania miasta
użytkuje się miał węglowy, gaz ziemny oraz wody geotermalne. Dla celów
niniejszego artykułu postanowiono dokonać podziału ze względu na producentów
ciepła, tj. PEC Stargard – wytwórca ciepła z węgla oraz gazu, G-Term Energy
producent ciepła z wykorzystaniem gorących wód geotermalnych.
Nadrzędnym elementem systemu ogrzewania miasta Stargard jest ciepłownia
węglowa. Wsparta jest ona 12 lokalnymi kotłowniami oraz dostawami energii
geotermalnej. Łączna moc zainstalowana w PEC Stargard wynosi ponad 118 MW,
z czego 116 MW przypada na centralną ciepłownię węglową. 1,36 MW to lokalne
dwanaście ciepłowni gazowych. Dane za 2015 rok wskazują, iż łączna produkcja
ciepła wynosiła około 651810 GJ. Z czego około 66% pochodziło z węgla
9

J. Szewczyk, Geofizyczne oraz hydrologiczne warunki pozyskiwania energii geotermalnej w Polsce,
„Przegląd Geologiczny”, 2010, nr 7, s. 10
Ibidem, s. 11
11
Dane dotyczące miejskiego systemu ogrzewania uzyskano bezpośrednio od PEC Stargard, listopad
2016
12
Urząd Miejski w Stargardzie, https://www.stargard.pl/miasto (pobrano 12.12.2016 r.)
10
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kamiennego, pozostałe 33% dostarczała stargardzka geotermia. Dokładne dane
zebrano w układzie tabelarycznym (Tabela nr 1).
Tabela nr 1: Produkcja energii cieplnej w Stargardzie w 2015 r.
ROK
2015
Produkcja w GJ
651810
Ciepłownia węglowa (centralna)
433 027
Lokalne kotłownie gazowe
5193
Zakupione ciepło z geotermii
213 610
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od spółki PEC
Stargard
1

Dostawy ciepła geotermalnego stanowią aktualnie około /3 ogółu wolumenu.
Dzięki planowanym inwestycjom (opisane w dalszej części artykułu), poziom
dostaw ciepła z odnawialnych źródeł energii wzrośnie do ponad 50%.
Posiadane informacje pozwalają także wskazać roczne zużycie miału
węglowego, które wynosi około 22,5 tys. ton. Gdyby nie zakład geotermalny,
oscylowałoby one w okolicach 40 tys. ton. Warto zaznaczyć, iż geotermia
w okresie letnim jest jedynym dostawcą ciepłej wody dla mieszkańców miasta.
Łączne zapotrzebowanie w miesiącach kwiecień-wrzesień, do celów podgrzania
ciepłej wody, wynosi około 5-6 MW. Wyżej wspomniano także o systemie lokalnych
ciepłowni zasilanych gazem – jednak ich znaczenie w globalnej produkcji
w mieście jest znikome. Są to kotłownie w okolicach bloków, które, ze względu na
brak możliwości przyłączenia (czy to ze względu technicznych, lecz częściej
ekonomicznych), wykorzystywane są do ogrzewania mieszkań.
System ciepłowniczy w Stargardzie należy do bardzo dobrze
zmodernizowanych. Na bieżąco wykonywane są wszelkie niezbędne serwisy, sieć
cały czas jest także rozbudowywana. Przyłączani są nowi odbiorcy, czy to prywatni
czy firmowi. Długość sieci cieplnej w mieście liczy ponad 60 km. Na niej
zlokalizowanych jest ponad 500 węzłów cieplnych (punktów przyłączeniowych).
Ciepła woda sieciowa produkowana jest za pomocą 7 kotłów węglowych (kotłownia
centralna), 12 kotłów gazowych, zlokalizowanych na terenie całego miasta oraz
przez zakład geotermalny. Z danych PEC Stargard wynika, iż dostarcza on ciepło
do 359 odbiorców. Liczba ta cały czas rośnie. Dokładną strukturę sprzedaży ciepła
do poszczególnych typów odbiorców przedstawiono poniżej w ujęciu
tabelarycznym.
Tabela nr 2: Sprzedaż ciepła w 2015 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ SPRZEDANEGO
PROCENTOWY UDZIAŁ
CIEPŁA W GJ
Ogółem
559 394,2
100
Budynki mieszkalne
351 998,2
62,92
Urzędy i instytucje
84 005
15,02
Przemysł
24 646
4,41
Pozostali
98 745
17,65
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od spółki PEC
Stargard
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Dane z tabeli nr 2 wskazują, iż największym odbiorcą ciepła z PEC Stargard
jest budownictwo wielorodzinne – bloki mieszkalne. Ponad 60% rocznej produkcji
ciepła trafia właśnie do tych klientów. Kolejnym ważnym odbiorcą ciepłej wody
sieciowej są urzędy i placówki oświatowe – rocznie około 84 tys. GJ, co przekłada
się na 15% ogółu wolumenu sprzedanego ciepła. Bardzo perspektywiczną grupą
odbiorców są klienci biznesowi – przemysł – choć dzisiaj to zaledwie około 4,5%
łącznej sprzedaży, to z czasem właśnie wśród tych odbiorców PEC Stargard
szukać będzie nowych kanałów dystrybucji.
3. Ekonomiczne skutki wykorzystania źródeł termalnych dla celów
ogrzewania miasta
Budowa zakładu geotermalnego w Stargardzie miała miejsce na początku lat
90. W tym okresie powstała koncepcja zakładająca uruchomienie Geotermii
Stargard Szczeciński. Była to wspólna inicjatywa Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, władz lokalnych oraz inwestorów zewnętrznych
– głównie z krajów Skandynawii. Ci ostatni, oprócz wkładu pieniężnego,
13
zobowiązali się do wniesienia know-how.
Prace wiertniczne, wykonanie
technologii, budowę obiektów naziemnych rozpoczęto w 1999 roku, aby zakończyć
je w 2005 roku. Także w tym roku nastąpiło pierwsze uruchomienie zakładu,
tożsame z dostawą energii cieplnej dla mieszkańców miasta. Podczas bieżącej
eksploatacji napotykano szereg problemów natury technicznej – najistotniejszym
z nich było zapychanie się otworu zatłaczającego wodę geotermalną do wnętrza
ziemi. Brak odpowiednich zasobów finansowych, wspierających bieżące
serwisowanie zakładu geotermalnego spowodował, iż w 2010 roku przedsiębiorstwo zamknięto. Majątek został wystawiony przez syndyka na sprzedaż.
W lipcu 2012 roku nowym właścicielem zakładu zostało przedsiębiorstwo G-Term
Energy. Zakład ponownie uruchomiono w 2012 roku. Przeszedł on szereg
koniecznych remontów. Wyczyszczono zapchany otwór, zakupiono nową pompę
14
wydobywczą, zregenerowano instalacje rurociągowe.
Wydawać by się mogło, iż zamknięty w 2010 roku zakład stanowi inwestycję
nietrafioną, nie generującą zysku. Stwierdzenie to należy uznać za błędne, czego
przykładem jest aktualna sytuacja finansowa i perspektywy dalszego rozwoju –
odwiert kolejnego otworu wydobywczego oraz dwóch otworów zatłaczających. Na
chwilę obecną (grudzień 2016) wykonany został otwór o symbolu GT-3 – jest on
otworem zatłaczającym. W 2017 r. powstanie dublet otworów – GT-4 i GT-5.
Planowane inwestycje mają na celu:
- zwiększenie produkcji ciepła z zasobów geotermalnych, a co za tym idzie,
wzrost sprzedaży ciepła do PEC Stargard, który jest podmiotem
odpowiedzialnym za jego dystrybucję na terenie miasta,
- przyczynienie się
do
stworzenia tzw.
efektywnego
systemu
ciepłowniczego, tj. systemu, w którym skumulowana ilość ciepła,
pochodząca z odnawialnych źródeł energii, w ciągu roku przekroczy
poziom 50%. Przekroczenie tej granicy pozwoli włodarzom miasta Stargard

13

Informacje z materiałów wewnętrznych spółki G-TERM ENERGY – obecnego właściciela zakładu
geotermalnego w Stargardzie. Stargard 2016
14
Informacje uzyskane od dr W. Zabłockiego, dyrektora zakładu, podczas bezpośredniej rozmowy
nt. bieżącej sytuacji Geotermii Stargard. Stargard 2016
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na uzyskanie kolejnych dotacji na rozbudowę i modernizację sieci
ciepłowniczej.
Dokonując oceny ekonomicznej funkcjonowania zakładu geotermalnego
w Stargardzie, na wstępie należy wyjaśnić, iż nie działa on w oparciu o tzw. realia
rynkowe. Jest on na stałe powiązany z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej
w Stargardzie. PEC Stargard jest jedynym odbiorcą ciepła wyprodukowanego
przez zakład geotermalny. Sytuacja taka jest jedyna w skali kraju. Spółka G-Term
jest wyłącznie producentem energii cieplnej, całość procesu dystrybucji i sprzedaży
końcowej ciepła spoczywa na PEC Stargard. Sprzedaż ciepła, a co za tym idzie,
jego cena, ustalona jest na zasadzie wspólnego porozumienia władz G-Term oraz
PEC Stargard. Cena jednostki ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii
rokrocznie zbliżona jest do ceny ciepła wyprodukowanego w oparciu o węgiel
kamienny.
Z drugiej strony, patrząc z punktu widzenia władz G-Term, sytuacja ta jest
bardzo korzystna. Znika bowiem problem sprzedaży ciepła do podmiotów
rozproszonych. Zakład termalny nie odpowiada w żaden sposób za stan
techniczny infrastruktury sieciowej na terenie miasta. Proces samej sprzedaży
i rozliczenia między podmiotami odbywa się raz w miesiącu, na podstawie odczytu
licznika zamontowanego na rurociągu powrotnym.
Należy także podkreślić, że aktualna ustawa w zakresie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii nakłada na PEC Stargard obowiązek zakupu każdej
ilości ciepła wyprodukowanego przez geotermię. Nie istnieje tutaj problem
nadwyżki bądź braków w zakresie ciepła pochodzącego z ciepłych wód
termalnych.
Według G. Kierzyk, „Realizacja projektów związanych z wykorzystaniem
energii geotermalnej wiąże się z wysokimi nakładami inwestycyjnymi i długimi
15
okresami zwrotu z inwestycji”. Należy się zgodzić z autorką, ponieważ koszt
budowy geotermii w Stargardzie przekroczył ponad 40 mln PLN. Budowa możliwa
była tylko dzięki wsparciu zewnętrznego finansowania. Obok kosztów związanych
z samą budową, za bardzo ważny czynnik determinujący podjęcie decyzji
o budowie zakładu geotermalnego, staje się bardzo często czas realizacji samego
przedsięwzięcia. W przypadku Stargardu, pierwsze prace koncepcyjne rozpoczęły
16
się w 1995 roku, a dostawy ciepłej wody dopiero w 2005 roku. Długi okres
prowadzenia inwestycji wynika między innymi z: „fazy analitycznej projektu
(obejmującej rozpoznanie warunków budowy zakładu geotermalnego i ocenę
sytuacji geologiczno-geotermalnej), fazy projektowej, następnie udostępnienia
źródła, czyli wykonania otworów wiertniczych, oraz funkcjonowania całego
17
systemu, w tym np. wykonania sieci ciepłowniczych”.
Należy ponownie podkreślić, iż tylko wsparcie inwestycji, poprzez zewnętrzne
źródła finansowania: dotacje, preferencyjne kredyty, staje się opłacalne z punktu
widzenia przyszłego inwestora. W przypadku Stargardu, takowe wsparcie
na etapie budowy zostało zagwarantowane. Pokryto w dużej części koszty
inwestycyjne, pozyskano także wsparcie w zakresie know-how od doświadczonych
15

G. Kierzyk, Ekonomiczne aspekty wykorzystania geotermii w Polsce, „Przegląd Geologiczny”, vol. 57,
nr 8. Warszawa 2009, s. 645
16
Informacje uzyskane od dr W. Zabłockiego, dyrektora zakładu, podczas bezpośredniej rozmowy na
temat. bieżącej sytuacji Geotermii Stargard. Stargard 2016
17
G. Kierzyk, Ekonomiczne aspekty…, op. cit., s. 645
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partnerów ze Skandynawii. W biznes planie nie skalkulowano dokładnie przyszłych
kosztów bieżącej obsługi zakładu geotermalnego. Nie wyliczono dokładnie kosztów
amortyzacji, kosztów serwisów oraz innych kosztów wynikających z technicznego
aspektu funkcjonowania zakładu. Błędy na etapie symulacji rentowności zakładu
doprowadziły do jego późniejszego zamknięcia. Kalkulując tak ogromne
przedsięwzięcie, jakim jest budowa geotermii, należy zawsze brać pod uwagę
„wysokie koszty działalności operacyjnej. Największy udział ma amortyzacja
18
wynikająca z nowego majątku o dużej wartości, zużycie materiałów i energii…”.
W przypadku inwestycji w Stargardzie, znaczącą pozycję w strukturze kosztów
stanowi energia potrzebna do celów pracy pompy wydobywczej, jak i pompy
19
zatłaczającej. Roczne koszty oscylują tutaj w przedziale 300-330 tys. PLN netto.
W 2016 roku zakończono odwiert GT-3 – otworu zatłaczającego. Była to
inwestycja niezbędna – pomoże utrzymać zakład geotermalny w ruchu ciągłym.
Nie będą występować przestoje podczas prac serwisowych, które z reguły
odbywają się w okresie wiosennym. Aktualny przepływ wody termalnej na
3
3/
poziomie 150-160 m /h zostanie zwiększony do poziomu około 200 m /h. Pozwoli
to na wzrost produkcji ciepła o ponad 20%. Koszt odwiertu przedmiotowego otworu
20
należy skalkulować w okolicach 10-15 mln PLN netto w zależności od warunków
geologicznych oraz budowy infrastruktury towarzyszącej. Koszty są znaczące,
jedynie finansowanie zewnętrzne pozwala prowadzić taką inwestycję. To właśnie
skala tych kosztów w dużej mierze uniemożliwia inwestycje publicznym zakładom
ciepłowniczym w zakresie pozyskiwania energii cieplnej z wnętrza ziemi.
W opisywanym przypadku, za finansowanie nowego odwiertu odpowiedzialna była
spółka G-Term Energy, która posiada stosowne zaplecze finansowe będące
gwarantem powodzenia inwestycji. Na chwilę obecną nie udało się pozyskać
finansowania, np. ze środków unijnych – brak naborów środków. Kolejne dwa
otwory, planowane na 2017 rok, mają za zadanie ponownie zwiększyć wydajność
zakładu geotermalnego. Ich finansowania podjęli się także akcjonariusze G-Term
Energy. Dodatkowo składane będą, w ramach dostępnych środków unijnych
i krajowych, wnioski aplikacyjne na dotację celową dla niniejszego
21
przedsięwzięcia.
Zakończenie inwestycji w 2017 roku pozwoli zwiększyć maksymalne
3
wydobycie wody termalnej do poziomu 500 m /h. Odpowiadać to będzie produkcji
ciepła na poziomie około 22-23 MW. Jest to ponad trzykrotnie więcej niż aktualna
produkcja. Co za tym idzie, ogromne wydatki inwestycyjne powinny w szybkim
czasie zostać zrekompensowane zwiększonymi wpływami z tytułu sprzedaży
ciepła do PEC Stargard. Wyprodukowana ilość ciepła stanowić będzie ponad 50%
wartości ogólnego zapotrzebowania miasta Stargard na energię cieplną. Jak
wspomniano wcześniej, system ciepłowniczy miasta będzie tzw. efektywnym
systemem ciepłowniczym.
Dokonując podsumowania, z punktu widzenia wydatków klienta ostatecznego,
ciepło dostarczane z wód termalnych w mieście Stargard nie jest droższe od tego
18

Ibidem, s .646
Informacje uzyskane od dr W. Zabłockiego, dyrektora zakładu, podczas bezpośredniej rozmowy na
temat bieżącej sytuacji Geotermii Stargard. Stargard 2016
20
Na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorstwa G-DRILLING. Warszawa 2016
21
Informacje uzyskane od dr W. Zabłockiego, dyrektora zakładu, podczas bezpośredniej rozmowy
nt. bieżącej sytuacji Geotermii Stargard. Stargard 2016
19
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pochodzącego z węgla kamiennego. W Pyrzycach mieszkańcy ponoszą wyższe
koszty ogrzewania swoich mieszkań. Energia geotermalna, w tym około
trzynastotysiecznym mieście nie zaspokaja w pełni potrzeb odbiorców. Dodatkowo
użytkowana jest kotłownia gazowa oraz pompy ciepła – zużywające znaczące
ilości ciepła. Stargard jest w o tyle korzystnym położeniu, iż posiada tradycyjną
węglowa ciepłownię, która jest w stanie dostarczyć ciepło dla każdego
zainteresowanego podmiotu. Zakład geotermalny jest tutaj wyłącznie
1
uzupełnieniem systemu grzewczego – aktualnie zaspokaja około /3 zapotrzebowania miasta na ciepło, po rozbudowie przekroczy poziom 50%. Wysuwając dość
śmiałą tezę należy stwierdzić, iż jedynie wspólna kombinacja ogrzewania
za pomocą OZE i tradycyjnych nośników energii ma sens ekonomiczny. Wyłącznie
współpraca taka, jaką ma miejsce w Stargardzie, jest obustronnie korzystna
ekonomicznie; stanowi to znakomity przykład, jak można zredukować emisję
szkodliwych gazów do atmosfery, nie generując przy tym dużo wyższych kosztów
produkcji energii cieplnej.
4. Efekt ekologiczny i społeczny neutralizacji stosowania tradycyjnych
źródeł energii
Każdy z podmiotów dostarczających ciepło do odbiorców masowych
zobligowany jest corocznie do prowadzenia sprawozdań na temat wielkości emisji
szkodliwych gazów do atmosfery. Jednym z ważniejszych wskaźników jest tutaj
redukcja emisji CO2, liczona w tonach. Dane dla miasta Stargard uzyskane zostały
od władz Spółki G-Term. Pozostałe dane ilościowe pochodzą z ogólnodostępnych
informacji na stronie PEC Stargard. W poniższej tabeli zebrano dane nt. produkcji
ciepła pochodzącego z wód termalnych oraz wielkości redukcji emisji CO 2,
w wyniku wykorzystania tychże źródeł do ogrzewania miasta.
Tabela nr 3: Produkcja ciepła i efekt redukcji CO2 w latach 2012-2015
2012
2013
2014
2015
Sprzedaż ciepła TJ
91
168
190
213
Redukcja emisji CO2 (kg)
10 643 000
19 496 000
22 145 000
24 792 000
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od Władz G-TERM,
listopad 2016

Od okresu ponownego uruchomienia zakładu geotermalnego, skumulowana
redukcja CO2 wynosiła około 77 tys. ton; stanowi to wielkość odpowiadającą około
3200 transportom aut ciężarowych. Jest to efekt znaczący, o tyle mniej
szkodliwego dwutlenku węgla trafiło do powietrza. Wraz z planowanym rozwojem
zakładu, co za tym idzie przy wzroście produkcji, redukcja emisji CO 2 w ciągu roku
powinna sięgać około 40-50 tys. ton.
Corocznie PEC Stargard publikuje dane na temat emisji pozostałych
szkodliwych związków. Zestawione zostaną tutaj 3 ostatnie lata. Dzięki tym danym
zauważyć będzie można spadek emisji: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenku
azotu, pyłów oraz bezno/a/pirenu. Redukcja szkodliwych emisji możliwa jest dzięki
dualnemu sposobowi zasilania miasta w energię cieplną – energia z węgla
kamiennego, wsparta dostawami energii z gorących wód termalnych z głębi ziemi.
W latach 2014 i 2015, struktura emisji przedstawiała się zgodnie z danymi
przedstawionymi w poniższej tabeli.
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Tabela nr 4: Emisja zanieczyszczeń w kg
ROK

2013
2014
2015
ZANIECZYSZCZENIE
Sprzedaż ciepła w GJ
618 594
551 761
559 394
Dwutlenek węgla
51 125 000
45 648 000
46 005 000
Dwutlenek siarki
207 170
184 974
171 937
Tlenek azotu
92 040
82 179
89 034
Pyły
53 515
47 782
49 890
Benzo/a/piren
9,9
8,9
9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od PEC Stargard,
grudzień 2016

Zamieszczone powyżej dane wskazują, iż wraz ze wzrostem sprzedaży
ciepła, wzrasta ilość zanieczyszczeń. Nie jest ona jednak wprost proporcjonalna do
ilości tych zanieczyszczeń. Dostawy ciepła z zakładu geotermalnego redukują
wzrost szkodliwych emisji. Gdyby nie obecność w systemie grzewczym miasta wód
termalnych poziom zanieczyszczeń wzrósł by ponad proporcjonalnie.
Dualny system ogrzewania miasta przynosi pozytywne skutki ekologiczne.
Powietrze jest czystsze, emisja szkodliwych gazów do atmosfery jest redukowana.
Wpływa to bezpośrednio na komfort życia mieszkańców miasta. Według danych
22
portalu „Polska w liczbach”,
zgony spowodowane chorobami układu
oddechowego stanowią 4,2% ich ogółu. Na tle województwa i kraju jest to jeden
z lepszych wyników – średnia krajowa to około 5,4%. Należy przypuszczać, iż
w pewnej mierze za niższy niż krajowy współczynnik zgonów z tytułu chorób
układu oddechowego odpowiada sposób ogrzewania miasta. Jest on nowoczesny,
oparty aktualnie w 33% na energii wód termalnych. Można założyć, iż dalsza
rozbudowa zakładu termalnego, w perspektywie kilkunastu lat, zmniejszy jeszcze
ten wskaźnik.
Ponadto należy zauważyć, iż zarówno władze miasta jak i PEC Stargard
prowadzą szeroko zakrojoną akcję promującą przyłączenia kolejnych odbiorców do
sieci ciepłowniczej. Prowadzone są także rozmowy z nowymi podmiotami
instytucjonalnymi, które leżą w zasięgu miejskiej sieci ciepłowniczej, a do dzisiaj
nie korzystają z ciepła systemowego. Możliwości techniczne oraz zainstalowana
moc w kotłowniach miejskich na dzień dzisiejszy bezproblemowo pozwalają na
23
przyłączenia nowych zainteresowanych podmiotów.
Oprócz działań na szczeblu lokalnym, mającym na celu redukcję szkodliwych
gazów, prowadzone są akcje o zasięgu ogólnokrajowym. Przykładem jest program
KAWKA, pozwalający na wymianę starego typu pieca na nowocześniejszy,
emitujący mniej szkodliwych zanieczyszczeń. W mieście Stargard zainteresowanie
24
tym programem jest znaczące. Na wymianę starych pieców decydują się
w szczególności osoby indywidualne, ogrzewające swoje domostwa węglem
kamiennym. Wnioski aplikacyjne w tym programie składać można jeszcze przez
najbliższe dwa lata.

22
23
24

Polska w liczbach, http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Stargard (pobrano 15.12.2016 r.)
Dane uzyskane z PEC Stargard, grudzień 2016
Dane uzyskane z UM Stargard, grudzień 2016

1054

______________________________________________________________________________________________

Zakończenie
Wnioskować należy, iż zaprezentowany w opracowaniu problem dualnego
ogrzewania miasta średniej wielkości – Stargardu – i zaprezentowanie
różnorodnych efektów ekonomicznych dla PEC Stargard oraz Spółki G-Term,
społecznych i ekologicznych – dla lokalnej społeczności ma wprawdzie
jednostkowy wymiar, ale determinowany jest przez szerokie spektrum zagadnień
wiążących się ze wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii
w ciepłownictwie.
Zagadnienia te, jak wskazano w opracowaniu, w skali globalnej wiążą się
z wizją G7, wyrażoną na szczycie w 2016 roku, iż do końca tego stulecia
będzie miała miejsce pełna dekarbonizacja świata, a już obecnie 45 krajów
zadeklarowało strategię energetyczną „100 OZE” do 2050 roku; nawet papież
Franciszek wzywa w swojej encyklice do wycofywania się ze spalania węgla na
rzecz różnoukierunkowanego rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Problemy OZE w skali krajowej, jak zauważono w opracowaniu, ciągle
pozostają w cieniu kopalin nieodnawialnych jako podstawowego źródła energii. Ich
niewielki rozwój generują przede wszystkim oficjalne zobowiązania wobec UE oraz
przyjęte krajowe dokumenty.
Tymczasem na szczeblu lokalnym, miejscowa społeczność zainteresowana
jest zarówno relatywnie niskimi kosztami ogrzewania (CO, woda), jak i neutralizacją negatywnych skutków zanieczyszczonego powietrza, wywołanego generowaniem przez kotłownie węglowe szkodliwych związków chemicznych.
„Lekarstwem” na rozwiązanie tych problemów, w ośrodkach dysponujących
siecią grzewczą, staje się uruchamianie ciepłowni geotermalnych. Choć
kosztowne, już w początkowej fazie mogą częściowo, wespół z kotłowniami na
węgiel kamienny, zapewnić dualny sposób pozyskiwania energii cieplnej. Rozwój
tych ciepłowni, jak to ma miejsce w Stargardzie, w odniesieniu do spółki G-Term,
nie tylko zapewni stałe dostawy ciepła, nie wpływając zarazem na wzrost kosztów
ogrzewania, ale znajdzie istotne odzwierciedlenie, zgodnie z opiniami
mieszkańców Stargardu, w znaczącej poprawie „świeżości” powietrza i eliminacji
lęku przed smogiem na terenie miasta.
Streszczenie
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) staje się istotne zarówno
w kontekście realizacji idei zrównoważonego rozwoju, zachowania kondycji
ekonomicznej gospodarki oraz zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń, jak
i przyjętych przez Polskę zobowiązań w tej kwestii. Natomiast z drugiej strony
„wystarczalność” udokumentowanych zasobów energetycznych w Polsce oceniana
jest na 49 lat. W kontekście powyższych uwag trudno zgodzić się z dalszym
promowaniem energetyki węglowej i stałym marginalizowaniem energetyki
odnawialnej (z biomasy, energii słonecznej, wiatru, wód termalnych itp.).
Szczególnie docenia się rolę ostatniego z wyżej wymienionych źródeł OZE –
energii geotermalnej, której zagospodarowanie w Polsce jest znikome, pomimo
posiadania bogatych zasobów geotermalnych. Autorzy podjęli próby zmiany
powszechnie przytaczanych wniosków, iż korzystanie w ciepłownictwie
z niniejszego źródła energii jest nieopłacalne ekonomicznie. Dlatego też, jako
cel rozważań przyjęli oni pokazanie możliwości oraz efektów – ekonomicznych,
społecznych i ekologicznych – zastosowania fuzji geotermii i surowca
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nieodnawialnego, tj. węgla, gazu ziemnego i ropy w ciepłownictwie miejskim.
Na podstawie pogłębionej analizy wykazano efektywność dualnego ogrzewania
w mieście Stargard, będącego propozycją ciepłowniczą dla wielu miast posiadających sieć grzewczą. Szczególnie skupiono się na korzyściach, jakie przynosi
współpraca Geotermii oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie.
Ciekawa merytorycznie jest prezentacja skutków społecznych, a także
wykorzystania źródeł termalnych do ogrzewania miasta charakteryzującego się
m.in. aktywnym zaangażowaniem mieszkańców w redukcji szkodliwych gazów.
Ważna do stymulowania rozwoju ciepłownictwa termalnego jest również,
zamieszczona w opracowaniu prezentacja zmieszania dwutlenku węgla, dwutlenku
siarki, tlenku azotu i innych zanieczyszczeń. Obniżenie poziomu szkodliwych
gazów wpłynęło pozytywnie na stan środowiska naturalnego w mieście i okolicach.
Słowa klucze: dualny system ogrzewania, odnawialne źródła energii, zasoby
odnawialne i nieodnawialne, wody termalne, zakład geotermalny, ogrzewanie
sieciowe
Summary
The use of renewable energy sources (RES) becomes important both in the
context of the realization of the idea of sustainable development, preserve the
economic condition of the economy and meet the needs of future generations, as
well as the commitments made by Poland on this issue. On the other hand
"adequacy" of documented energy resources in Poland is estimated at 49 years.
In light of the above considerations, it is difficult to agree with the further promotion
of coal-based energy and constant marginalizing of renewable energy (from
biomass, solar, wind, thermal waters, etc.). Appreciating the role of the last of the
above-mentioned renewable energy sources - geothermal energy, which use in
Poland is negligible, despite having rich geothermal resources. The authors
attempted to change the commonly quoted conclusion that the use of heating from
coal-based source of energy is not economically viable. Therefore, the purpose
of discussion, they adopted to show the possibilities and effects - economic, social
and ecological use of geothermal energy mergers and non-renewable raw material,
ie. coal, natural gas and oil in district heating systems. On the basis of depth
analysis was demonstrated the effectiveness of the dual heating in Stargard, which
is heating proposition for many cities with a network of heating system. Especially
focused on the benefits that brings a cooperation between Geotermia and Power
Heating Company in Stargard. Essentially interesting presentation of the social
effects and use of thermal sources for heating the city is characterized by active
involvement of citizens in the reduction of harmful gases. Important to stimulate the
development of thermal heating is also included in the presentation, reducing the
carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide and other impurities. Reducing the
level of harmful gases had a positive impact on the environment in the city and
surrounding area.
Key words: the dual heating system, renewable energy sources, renewable
and non-renewable resources, geothermal water, geothermal plant, heating
network system
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Bożenna PIĄTKOWSKA
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
DOMINUJĄCE FORMY PRZESTĘPSTW PALIWOWYCH W ASPEKCIE
ZORGANIZOWANEJ PRZESTĘPCZOŚCI EKONOMICZNEJ
1. Wstęp
W polskiej doktrynie, definicja przestępczości zorganizowanej została
wypracowana, w związku z utworzeniem we wrześniu 1993 r. w Komendzie
Głównej Policji Biura do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Przyjęto, iż jest
to działanie związków przestępczych zorganizowanych, z chęci zysku
w dokonywanych przestępstwach, zarówno kryminalnych, jak i gospodarczych.
Przy czym założono, że aby został spełniony zamiar organizatorów, czyli
wprowadzenie nielegalnych zysków w oficjalny obrót gospodarczy, muszą być
1
spełnione następujące czynniki – użycie siły, szantaż i korupcja.
2
Istotne będzie również wskazanie zapisów art. 258 kk, w którym stypizowano,
iż
zorganizowana
działalność
przestępcza
może
być
prowadzona
3
w strukturach:
 zorganizowanej grupy przestępczej – jako niższej formy zorganizowania
i będącej odpowiednikiem tradycyjnego pojęcia spisek. Tego rodzaju grupa
musi składać się przynajmniej z 3 osób i winna posiadać cechy struktury
organizacyjnej – czyli określone, sprzeczne z prawem cele działania oraz
podział ról w realizacji przedsięwzięć przestępczych;
 związku przestępczego – stanowiącego wyższą formę zorganizowania,
określaną niegdyś jako bandę, czyli porozumienie o szerszym zakresie,
ukierunkowane na dokonywanie wielu przestępstw. Na podstawie
obecnych uwarunkowań prawnych można stwierdzić, że związek
przestępczy obejmuje:
 wielką, bliżej nieokreśloną liczbę uczestników,
 organizację
przestępczą
o
rozbudowanych
wielofunkcyjnych
strukturach,
1

E.W. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana. Zagadnienia wprowadzające (w:) E.W.
Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Warszawa 2011, s. 30. Autor podaje, iż
w Komendzie Głównej Policji w Biurze do walki z PZ (obecnie CBŚP) wyodrębniono 11 cech
charakterystycznych dla tego rodzaju przestępczości, tj.:
- działalność z chęci zysku lub żądzy władzy;
- działalność długoterminowa lub bezterminowa;
- podział zadań i kompetencji;
- specjalna hierarchia;
- multiprzestępczość jako sposób zdobywania pieniędzy;
- hermetyczność, dyscyplina i wewnętrzna kontrola członków grupy przestępczej;
- popełnianie przestępstw o dużym ciężarze gatunkowym;
- stosowanie przemocy lub innych środków zastraszania;
- działalność w skali międzynarodowej;
- pranie brudnych pieniędzy;
- wywieranie wpływu na politykę, administrację i organy ścigania.
2
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1137, z późn. zm.)
3
W. Mądrzejowski, Przestępczość zorganizowana. System zwalczania. Warszawa 2008, s. 86-87
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 kilkuosobowy zespół, wyspecjalizowany w popełnianiu określonej
kategorii przestępstw, który to zespół z tej działalności uczynił sobie na
stałe, obliczone na długi czas, źródło podstawowych dochodów.
2. Zorganizowana przestępczość ekonomiczna
Przemiany ustrojowe, jakie zapoczątkował w 1989 r. okres transformacji we
wszystkich dziedzinach życia społecznego, spowodował nasilenie przestępczości,
w tym gospodarczej. W znacznej mierze możliwości takie dawał transgraniczny
przepływ ludzi, towarów i kapitału. Elementy te sprzyjały międzynarodowym
powiązaniom grup przestępczych. Powstała w ten sposób nowa grupa
przestępców, która, prowadząc nielegalną działalność gospodarczą, traktowała ją
jako formę biznesu. Z czasem grupy przestępcze przyjęły niezwykle wysoko
zorganizowaną, nowoczesną strukturą, co miało wpływ na ich sprawne działania
przestępcze.
Przestępstwa gospodarcze charakteryzują się tym, że niewielka liczba
sprawców działa na szkodę wielu pokrzywdzonych oraz powoduje wysokie straty
i w większości skierowana jest przeciwko konsumentom, przedsiębiorcom oraz
budżetowi państwa. Od roku 2011 systematycznie wzrasta liczba zorganizowanych
grup przestępczych o charakterze ekonomicznym (np. w 2013 r. – 344, 2014 r. –
388, w 2015 r. – 320), co nierozerwalnie łączy się z popełnianiem coraz większej
liczby przestępstw gospodarczych.
Z uwagi na swoją istotę, przestępczość ekonomiczna charakteryzuje się
wysoką formą zorganizowania, rozszerza się jej zakres oraz profesjonalne metody
sprawców, co szczególnie widać na przykładzie działań przestępczych związanych
z obrotem paliwami płynnymi. Bardzo słusznie zauważa się, iż grupy przestępcze,
działające w tym przedmiocie, wykazują się wysokim stopniem zhierarchizowania,
w których widoczne są powiązania towarzysko-finansowe oraz co najważniejsze,
4
podział realizowanych zadań.
Struktura osobowa tych grup, z uwagi na podejmowane przez nich
przedsięwzięcia przestępcze, posiada niezwykle rozbudowaną strukturę. W jej
składzie znajdują się: producenci paliw, ich importerzy, dystrybutorzy, pośrednicy,
a także pracownicy instytucji skarbowych i służby celnej oraz urzędów administracji
rządowej i samorządowej, funkcjonariusze organów ścigania i wymiaru
5
sprawiedliwości. Grupy te posiadają również wsparcie nieuczciwych doradców,
6
tj. kancelarii prawnych, księgowych o zasięgu międzynarodowym.
3. Dominujące formy przestępstw paliwowych
Dla zorganizowanych grup przestępczych, szczególnie zyskownym jest sektor
paliwowy. Wiąże się to głównie z dwoma elementami: masowością w obrocie
paliwami, oraz dość znaczną różnicą pomiędzy kosztami wyprodukowania paliwa
a jego ceną rynkową. Różnica ta, zamiast trafić do skarbu państwa, jest

4

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 247; J.W. Wójcik, Oszustwa finansowe. Zagadnienia
kryminologiczne i kryminalistyczne. Warszawa 2008., s. 22 i nast.
W. Mądrzejowski, Przestępczość…, op. cit., s. 53
6
D. Ćwikowski, Zorganizowana przestępczość gospodarcza w Polsce jako element gospodarki
nieoficjalnej (w:) K. Raczkowski (red.), Bezpieczeństwo ekonomicznego obrotu gospodarczego.
Ekonomia. Prawo. Zarządzanie. Warszawa 2014, s. 495
5
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7

przechwytywana przez przestępców. Skala tego rodzaju zjawiska już od kilku lat
nie zmniejsza się, a wręcz przeciwnie, ciągle rośnie. Patrząc perspektywicznie,
przestępcy będą usprawniać mechanizmy działania, aby osiągnąć jak największe
korzyści z tego procederu.
Z literatury przedmiotu wynika, że dominującymi formami przestępstw
paliwowych są niżej wymienione:
1) Fałszowanie paliw poprzez wprowadzanie do obrotu paliw niespełniających
wymagań jakościowych
Do paliw pełnowartościowych dodawane są komponenty, np. benzyny lakowe,
nafta świetlna, różnego rodzaju frakcje benzynowe, oleje bazowe, etery, które
8
mogą uszkodzić układ paliwowy pojazdu. Aby ograniczać tego rodzaju praktyki,
istotną rolę w tym zakresie pełni ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o systemie
9
monitorowania paliw. Zgodnie z zapisami ustawy, Inspekcja Handlowa została
upoważniona do kontroli gatunku i jakości paliw. Wobec tego, iż dotyczy
to szczególnie benzyny i oleju napędowego, istotne będzie przedstawienie skali
nieprawidłowości ujawnionych w przykładowych sprawozdaniach Inspekcji
Handlowej za lata 2009-2014:
 w 2009 r. skontrolowano 1521 stacji oraz 90 hurtowni posiadających
zbiorniki stacjonarne, w tym bazy paliwowe producentów paliw
i magazynujących paliwa – pobierając 2263 próbki paliw do analiz
laboratoryjnych. Nieprawidłowości stwierdzono w 95 próbkach, co
2
stanowiło 4,20% zbadanych. Prawie /3 próbek – tj. 64 próbki oleju
napędowego (czyli 5,7%) – nie spełniało wymagań jakościowych
określonych w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości
10
paliw;
 w 2010 r. kontroli poddano 1056 stacji oraz 46 hurtowni posiadających
zbiorniki stacjonarne, w tym bazy paliwowe producentów i magazynujących
paliwa – pobierając łącznie 1194 próbki paliw do analiz laboratoryjnych.
W 50 próbkach, czyli 4,19% zbadanych w tym zakresie, stwierdzono
nieprawidłowości. Również w tym przypadku dotyczyło to pobranych
11
próbek oleju napędowego – tj. 30 (tj. 4,67% zbadanych);
 w 2011 r. skontrolowano 886 stacji paliw oraz 2 hurtownie posiadające
zbiorniki stacjonarne, w tym bazy paliwowe producentów paliw
i magazynujących paliwa – 1019 próbek paliw do analiz laboratoryjnych.
W 55 zbadanych próbkach paliw (tj. 5,40% zbadanych w tym zakresie)
stwierdzono, że nie spełniały one wymagań jakościowych określonych
w przywołanej ustawie. Jak w poprzednich latach, nieprawidłowości

7

W. Mądrzejowski, Przestępczość…, op. cit., s. 52
Proceder wprowadzania do obrotu produktów wytworzonych w drodze mieszania komponentów
z gotowym pełnowartościowym paliwem, określa się potocznie jako: „chrzczenie paliwa” bądź „psucie
paliwa”
9
Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (tekst jednolity
Dz.U. z 2014 r., poz. 1728, z późn. zm.)
10
Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2009 r., s. 20, http://www.uokik.gov.pl/raporty
z inspekcji handlowej.php (pobrano 18.03.2016 r.)
11
Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2010 r., op. cit., s. 21, http://www.uokik.gov.pl/
raporty z inspekcji handlowej.php (pobrano 18.03.2016 r.)
8
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w większości przypadków dotyczyły oleju napędowego – tj. w 40 próbkach
12
(tj. 7,13% zbadanej ilości);
 w 2012 r. kontroli poddano 1162 stacje paliw oraz 63 hurtownie
posiadające zbiorniki stacjonarne, w tym 13 baz paliwowych producentów
paliw i magazynujących paliwa – pobierając łącznie 1337 próbek paliw
do analiz laboratoryjnych. Wyniki kontroli wskazały, że w 117 próbkach
paliw (tj. 8,75%) stwierdzono nieprawidłowości. Wymagań jakościowych
nie spełniały 94 próbki oleju napędowego (czyli 12,11% zbadanych w tym
13
zakresie);
 w 2013 r. skontrolowano 1453 stacje oraz 94 hurtownie posiadające
zbiorniki stacjonarne, w tym 10 baz paliwowych producentów paliw
i magazynujących paliwa – pobierając łącznie 1576 próbek paliw.
Nieprawidłowości stwierdzono w 85 próbkach paliw, czyli 5,4% zbadanych
w tym zakresie. Podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyły one oleju
napędowego – 61 próbek (tj. 7,38% zbadanych) nie spełniało wymagań
14
jakościowych;
 w 2014 r. kontroli poddano 1395 stacji oraz 75 hurtowni posiadających
zbiorniki stacjonarne, w tym 16 baz paliwowych producentów paliw
i magazynujących paliwa, pobierając łącznie 1546 próbek paliw do analiz
laboratoryjnych. Nieprawidłowości stwierdzono w 106 zbadanych próbkach
paliwa, tj. 6,86%). Najwięcej przypadków niezgodnych z wymaganiami
jakościowymi było w odniesieniu do oleju napędowego – dotyczyło to 94
15
próbek, tj. 11,33% zbadanych w tym zakresie.
Z przeprowadzonych kontroli wynika, że wśród kwestionowanych próbek
zdecydowanie dominują próbki oleju napędowego, które nie zawierają
16
17
odpowiednich komponentów. Sytuacja ta ma miejsce już od roku 2004 i jak
pokazują dane kontroli, z roku na rok nie maleje liczba próbek, a wręcz odwrotnie,
2
w niektórych latach ponad /3 lub nawet większość pobranych próbek oleju
napędowego do analiz laboratoryjnych nie spełniała wymagań jakościowych
określonych w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
Stąd też niezwykle ważne są komponenty, albowiem sfałszowane paliwo
bardzo często powoduje problemy eksploatacyjne pojazdu, a nawet w wielu
przypadkach może być przyczyną awarii silnika czy też innych modułów układu

12

Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2011 r., op. cit., s. 21-22, http://www.uokik.gov.pl/
raporty z inspekcji handlowej.php (pobrano 18.03.2016 r.)
13
Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2012 r., op. cit., s. 24-25, http://www.uokik.gov.
pl/raporty z inspekcji handlowej.php (pobrano 18.03.2016 r.)
14
Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2013 r., op. cit., s. 24-25, http://www.uokik.gov.
pl/raporty z inspekcji handlowej.php (pobrano 18.03.2016 r.)
15
Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej w 2014 r., op. cit., s. 21-22, http://www.uokik.gov.
pl/raporty z inspekcji handlowej.php (pobrano 18.03.2016 r.)
16
Komponentami oleju napędowego są frakcje naftowe wytwarzane w procesach destylacji i w procesach destrukcyjnych ropy naftowej czy też innych procesów rafineryjnych; frakcje z przeróbki olejów
przepracowanych i z rozkładu tworzyw sztucznych oraz syntetyczne; biokomponenty. Oprócz
komponentów i biokomponentów olej napędowy zawiera również wiele dodatków uszlachetniających,
które poprawiają jego właściwości, np. smarne, przeciwkorozyjne, niskotemperaturowe.
17
Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej 2014 r., op. cit., s. 22

1061

______________________________________________________________________________________________

napędowego pojazdu. Jak wynika z literatury przedmiotu, tylko prawidłowo
18
skomponowana benzyna i olej powinny:
a) w odniesieniu do benzyny:
 zapewnić prawidłowe tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej;
 zapewnić bezstukowe spalanie;
 nie oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne;
 zachować trwałość w procesach magazynowania i dystrybucji oraz
w układzie zasilania pojazdu;
b) w odniesieniu do oleju napędowego:
 zapewnić prawidłowość w funkcjonowaniu całego układu zasilania,
w tym przede wszystkim zespołu wtryskowego;
 zapewnić prawidłowe i efektywne spalanie;
 wytwarzać jak najmniej szkodliwych składników podczas procesu
spalania;
 nie stwarzać zagrożenia dla środowiska naturalnego.
Podsumowując, w oparciu o kontrole przeprowadzone przez Inspekcję
Handlową oraz na podstawie badań próbek paliw przeprowadzonych
w Centralnym Laboratorium Naftowym, eksperci Polskiej Izby Paliw Płynnych
oszacowali, że paliwa nielegalnego pochodzenia na polskim rynku paliw stanowią
ok. 4% całego polskiego rynku paliw. Wyliczeń tych dokonano na podstawie
hipotecznych strat Skarbu Państwa z tytułu wyłudzeń podatku VAT i akcyzy, które
wynoszą około 1,4 mld zł w skali roku, przy czym oszacowano szarą strefę
19
w obrocie detalicznym na około 2-3 mld zł w skali roku. Dane te nie napawają
optymizmem.
2) Oszustwa w obszarze podatku VAT i akcyzowego
Istota tej formy przestępczości sprowadza się do obrotu paliwami i produktami
ropopochodnymi, przy wykorzystaniu tzw. fikcyjnych faktur, które wystawiane
są przez zorganizowane grupy przestępcze celem zaniżenia lub niepłacenia
należności podatkowych oraz doprowadzenia do uszczuplenia należności
budżetowych w zakresie podatku VAT i akcyzowego.
W tym celu tworzona jest siatka podmiotów, których działanie polega na
zgubieniu faktycznego źródła pochodzenia paliwa. Aby nadać tej działalności
pozory legalności, w różnych częściach kraju umiejscawia się firmy, które są ze
sobą ściśle powiązane. Wyznacza się danej grupie przestępczej określoną rolę –
np. jedna grupa zajmuje się tworzeniem fikcyjnego fakturowego obrotu paliwami,
inna grupa – prowadzi wzajemne rozliczenia należności i zobowiązań, a jeszcze
inna – np. zajmuje się sferą logistyczną, tj. wprowadza do obrotu nielegalne
20
paliwa. Przy czym należy nadmienić, że z reguły są to podmioty nieistniejące,
18

A. Janków, Ł. Garstecki, Jakość paliw – analiza porównawcza jakości paliw dostępnych w Polsce
i wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Łotwa, Irlandia, Czechy). Ekspertyza wraz
ze streszczeniem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warszawa 2007, s. 37-38, http://www.
uokik.gov.pl.download.php?plik=11117 (pobrano 25.04.2015 r.)
19
Nielegalny rynek wyrobów akcyzowych w Polsce, orientacyjna wielkość i tendencje na podstawie
danych z okresu I 2010-VII 2011, s. 19, http://www.niwserwis.pl/system/rozne/nielegalny rynek
wyrobow akcyzowych w Polsce.pdf (pobrano 24.05.2014 r.)
20
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2009 r., s. 108, http://www.msw.gov.pl/bip/raport-ostanie-bezpieczenstwa,html (pobrano 16.05.2016 r.)
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niezarejestrowane lub zlikwidowane. W wyniku prowadzonego przez nich
procederu dochodzi do zawyżania kosztów uzyskania przychodu w podatku
dochodowym oraz zawyżania naliczonego podatku od towarów i usług. W latach
2010-2014 kontrole skarbowe ujawniły dość znaczną liczbę faktur
21
dokumentujących czynności fikcyjne.
Jak wynika z rocznego sprawozdania Kontroli Skarbowej za 2013 rok,
przestępstwa związane z wprowadzaniem do obrotu tzw. pustych faktur
przybierają różne formy, począwszy od tych mniej skomplikowanych, czyli na
zakupie jednej lub kilku takich faktur, a skończywszy na tworzeniu
zorganizowanych strukturach przestępczych, których główny cel nastawiony jest
na wyłudzanie i to na dużą skalę nienależnych zwrotów VAT.
Działalność przestępcza firm uprawiających przedstawiony powyżej proceder,
stanowi zagrożenie dla uczciwych podmiotów, które legalnie wprowadzają paliwo
do obrotu oraz dla firm przewozowych, zaopatrujących się w paliwo pochodzące
z legalnych źródeł, w związku z tym, iż po pierwsze – firmy te ponoszą wyższe
koszty wykonywanej działalności, a po drugie – tracą zamówienia spedycyjne
na rzecz tych przewoźników, zaopatrujących się w paliwo pochodzące
z przestępstwa, a tym samym kupujących tańsze paliwo.
Pomimo jednak zaawansowanych technik informatycznych, którymi dysponują
organy kontroli, od kilku lat obserwuje się wzrastającą skalę oszustw w podatku
VAT wśród podmiotów dokonujących obrotu paliwami. Szczególnie lata 2013-2015
były tymi, w których oszustwa paliwowe znalazły się na pierwszym miejscu listy
obejmującej branże wysokiego ryzyka. Udział procentowy w ustaleniach
przedstawiał się następująco: w 2013 r. – 30,8%, w 2014 r. – 26,0%, a w 2015 r. –
22
39,2%. Ujawnione mechanizmy działań w branży paliwowej w tych latach
to przede wszystkim fałszowanie dokumentów oraz posługiwanie się fakturami,
które wskazywały na fikcyjne transakcje. Ich celem było zalegalizowanie
wprowadzonego do obrotu paliwa niewiadomego pochodzenia.
Obok tych typowych wyłudzeń, wynikających z fikcyjnych faktur, pojawiły się
mechanizmy oszustw typu karuzelowego w handlu wewnątrzwspólnotowym (czyli
karuzela podatkowa). Przestępstwa tego dokonują zorganizowane grupy
przestępcze, działające w co najmniej dwóch krajach UE (w rzeczywistości jest
ich znacznie więcej). Szczególne natężenie tego procederu miało miejsce
w 2012 r. w odniesieniu do obrotu olejem napędowym, pochodzącym
z białoruskich rafinerii, poprzez Łotwę i Litwę.
21

Sprawozdania roczne Kontrola Skarbowa 2010-2014 r. Warszawa, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015 r., http://www.mf.gov.pl/.../sprawozdanie+z+działalności+kontroli+skarbowej+za..., (pobrano
2.10.2015 r.) Skala tego zjawiska jest ogromna i w latach 2010-2014 organy kontroli skarbowej
ujawniły podczas swoich kontroli następującą liczbę oraz fikcyjnych faktur:
 2010 r. – 84 241 faktur na łączną kwotę 3 711 173 zł,
 2011 r. – 119 889 faktur na łączną kwotę 5 882 535 zł,
 2012 r. –153 714 faktur na łączną kwotę 15 486 932 zł,
 2013 r. – 154 645 faktur na łączną kwotę 19 712 774 zł,
 2014 r. – 206 966 faktur na łączną kwotę 33 692 713 zł.
22
Ibidem. Sprawozdanie roczne Kontrola Skarbowa 2015 r., s. 9. Warszawa, luty 2016 r.; http://www.mf.
gov.pl/.../sprawozdanie+z+działalności+kontroli+skarbowej+za... (pobrano 8.05.2016 r.) Zob. też,
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r., op. cit., s. 188. Ze sprawozdania Kontroli
Skarbowej wynika, iż w latach 2013-2015 stwierdzone nieprawidłowości podatkowe były na
pierwszym miejscu, a na drugim – złom i wyroby elektroniczne na poziomie 12,3%, 18,3% oraz
34,2%. Jak widać, oszustwa podatkowe w paliwach były wysokie do innych obszarów.
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W wyniku oszukańczego procederu towar trafia na rynek, przy czym jest
on wprowadzany po cenie zaniżonej o podatek VAT, który na wcześniejszych
etapach prowadzonego obrotu gospodarczego nie został zapłacony, jak również
często zaniżony o wysokość podatku akcyzowego oraz kosztów związanych
z NCW i nakazu zapasów obowiązkowych.
Czasami w tym łańcuchu biorą również udział legalnie działający
przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w tym nie wiedząc, że zostali „wykorzystani” do
prowadzenia działań przestępczych. Natomiast firma, która popełnia przestępstwo
i zyskuje na transakcjach, najczęściej znika.
3) Nielegalne odbarwianie lekkiego oleju opałowego i mieszanie materiałów
pędnych z innymi produktami chemicznymi, a następnie wykorzystywanie
ich do celów transportowych jako pełnowartościowych paliw
W przedmiotowym procederze sprawcy przestępstw wykorzystują
23
zróżnicowanie stawek podatku akcyzowego na olej napędowy i olej opałowy, jak
również zwolnienia dla innych paliw. W takiej sytuacji, sprawcy nie regulując
obowiązku podatkowego, wykorzystują te wyroby do celów napędowych. W wyniku
zakupu w rafineriach naftowych oleju opałowego, komponentów paliwowych
i innych produktów ropopochodnych, poddawano je przerobowi po to, aby uzyskać
pełnowartościowe paliwo.
W przypadku odbarwienia oleju opałowego dostarczany był on np. na stacje
benzynowe, gdzie sprzedawano go jako olej napędowy. W wielu przypadkach
właściciele stacji, którzy kupowali odbarwiony olej, nie posiadali wiedzy o jego
faktycznym pochodzeniu. Oprócz odbarwiania, pomysłem zastosowanym przez
przestępców było dodawanie olejów bazowych (czyli węglowodorów bez dodatków
uszlachetniających) do oleju napędowego, w celu zwiększenia jego ilości.
Legalizacje transakcji sprzedaży oleju opałowego jako napędowego następują
poprzez fikcyjny obrót pomiędzy sieciami nieistniejących firm na terenie kraju,
w oparciu o fałszywe faktury na zakup oleju napędowego. W wyniku tego
procederu, wielkość sprzedaży jest niewspółmierna do ilości zakupionego oleju
napędowego.
Kontrole, przeprowadzane przez Służbę Celną w odniesieniu do oleju
opałowego, jednoznacznie wskazują, iż dochodzi do naruszeń w zakresie:
 nielegalnego użycia olejów podlegających obowiązkowi znakowania
i barwienia do napędu wysokoprężnych silników spalinowych;
 nielegalnego nabycia bądź posiadania olejów podlegających obowiązkowi
znakowania i barwienia (dotyczy to przypadku, gdy akcyza nie została
zapłacona w należnej wysokości, z uwagi na fakt, że towar znajdował się
poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy);
 sprzedaży olejów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia
24
niezgodnie z przeznaczeniem.

23

Od 1.01.2010 r. do 1.01.2016 r. stawka akcyzy dla oleju opałowego jest ta sama i wynosi
232,00 zł/1000 litrów. Natomiast stawka podatku akcyzowego dla oleju napędowego zmieniała się
i w okresie od 1.01.2010 r. do 1.01.2016 r. przedstawia się następująco: 2010-2011 r. – 1048,00
zł/1000 litrów; 2012-2014 r. – 1196,00 zł/1000 litrów; 2015-2016 r. – 1171,00 zł/1000 litrów,
http://www.finanse.mf.gov.pl/akcyza/stawki-akcyzy-... (pobrano 23.03.2016 r.)
24
Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2012 r., op. cit., s. 189
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4) Nielegalne wytwarzanie paliw poprzez mieszanie komponentów
zakupionych w krajowych bądź zagranicznych rafineriach i wprowadzanie
tak uzyskanego produktu do obrotu jako pełnowartościowego paliwa
25
Blendowanie paliwa, czyli mieszanie ze sobą komponentów o zaniżonej
liczbie oktanowej jest dla zorganizowanych grup przestępczych bardzo
dochodowym przestępstwem. W uproszczeniu wygląda to w ten sposób, że oleje
bazowe mieszane są z różnymi dodatkami uszlachetniającymi, przy czym należy
zaznaczyć, że tego rodzaju działalność, polegająca na komponowaniu paliw
z olejów bazowych i komponentów, wymaga koncesji, zgodnie z zapisami ustawy
26
Prawo energetyczne. Do mieszania używa się m.in.: półprodukt paliwowy P-119
N, frakcje C9, frakcje C7, toluen, benzen, naftę – zmywacz antykor, naftę
kosmetyczną, naftę do prymusów, naftę oświetleniową, MTBE, izopentan, oleje
bazowe (SAE 10, SAE 20), ropę kopalnianą, komponent A2, komponent B6,
komponent K1, benzynę lakową, benzynę ekstrakcyjną, benzynę apteczną,
27
rozpuszczalniki, olej płuczkowy, frakcje toluenowe, aromatol, farbasol.
Komponenty można bez problemu kupić w rafineriach zarówno polskich, jak
i zagranicznych, gdyż nie są wymagane żadne zezwolenia.
W powyższym zagadnieniu, pracownicy Inspekcji Handlowej, prowadząc
działania kontrolne na stacjach paliw, niejednokrotnie są w posiadaniu informacji
na temat tych regionów kraju, w których przestępcy, np. w szopach znajdujących
się w lasach, mieszają paliwo nieznanego pochodzenia i wprowadzają do obrotu
jako pełnowartościowe. Tego rodzaju przestępstwa odnotowano w pierwszej
połowie 2014 roku w województwie warmińsko-mazurskim, z uwagi na
28
bezpośrednie graniczenie z Rosją, gdzie paliwo jest znacznie tańsze.
5) Nielegalne wykorzystanie oleju opałowego i oleju żeglugowego, ze
względu na zmianę przeznaczenia – tj. do napędu pojazdów silnikowych,
w związku ze zwolnieniem z podatku akcyzowego bądź pojazdów
obciążonych preferencyjnymi stawkami
W tym przypadku, zróżnicowane stawki podatku akcyzowego na różne oleje,
są motywem działań przestępczych, polegających na zmianie przeznaczenia
wyrobu energetycznego. Zwykle w tym obszarze do napędu pojazdów silnikowych
wykorzystywane są produkty naftowe o niższych parametrach jakościowych oraz
zwolnionych z podatku akcyzowego.
Stąd też, w odniesieniu do oleju opałowego, używa się go do tankowania
maszyn rolniczych i budowlanych oraz samochodów ciężarowych, a także do aut
osobowych. Pomimo iż Służba Celna ujawnia coraz więcej przypadków tego
rodzaju przestępczości, to i tak zjawisko nasila się. Przykładowo, w latach 2010-

25

Blending pochodzi z j. angielskiego i oznacza – „mieszanie”.
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1059,
z późn. zm.)
27
K. Wiciak, Przestępczość zorganizowana a rynek paliw płynnych, „Przegląd Policyjny”. 2004, nr 3,
s. 144
28
Wyniki kontroli jakości paliw realizowanych przez Inspekcję Handlową w 2014 r. Warszawa 2015,
http://www.upkik.gov.pl/kontrole stacji hurtowni paliw.php (pobrano 10.04.2016 r.)
26
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2011, w toku wykonywanych czynności, celnicy ujawnili następujące
29
nieprawidłowości:
 w 2010 r., kontrolując 1927 maszyn rolniczych i budowlanych, stwierdzono
262 przypadki maszyn zatankowanych olejem opałowym oraz 272
przypadki na 11363 skontrolowanych samochodów ciężarowych, a także
149 przypadków w samochodach osobowych na 3301 poddanych kontroli;
 w 2011 r. skontrolowano 1360 maszyn rolniczych i budowlanych,
7318 samochodów ciężarowych oraz 1900 samochodów osobowych –
stwierdzono odpowiednio: 245, 332 i 233 przypadki tankowania olejem
opałowym.
W kontekście oleju żeglugowego, jest on również przedmiotem
zainteresowania grup przestępczych, z uwagi na jego parametry fizykochemiczne,
30
zbliżone do oleju napędowego. Istotą działania sprawców było wyłudzenie kwot
pieniędzy wynikających z różnicy pomiędzy stawką podatku akcyzowego dla oleju
żeglugowego i oleju napędowego. Jak sama nazwa wskazuje, paliwa żeglugowe
stosuje się do zasilania silników statków o zapłonie samoczynnym, jak również do
31
opalania kotłów używanych w żegludze. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy
32
o podatku akcyzowym, paliwo używane do celów żeglugi jest zwolnione od
akcyzy. Pomimo składanych oświadczeń przez przedsiębiorców, że zakupione
paliwo będzie wykorzystane do prowadzonej działalności, to i tak w większości
przypadków deklaracje takie nie były przez dotrzymywane.
Wobec tego rodzaju nieprawidłowości związanych z nielegalnym
wykorzystaniem paliwa opałowego i żeglugowego jako paliwa napędowego, na
mocy przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 sierpnia
33
2010 r., wprowadzono obowiązek barwienia i znakowania oleju opałowego.
Do znakowania wyrobów stosuje się nieusuwalny znacznik Solvent Yellow
124 (powszechnie określany jako euromarker). Natomiast do barwienia: oleju
opałowego wykorzystuje się barwnik Solvent Red 164 lub Solvent Red 19, a do
34
oleju żeglugowego – Solvent Blue 35. Potrzeba barwienia i znakowania oleju
opałowego oraz oleju żeglugowego jest w pełni uzasadniona, przede wszystkim ze
względu na określenie wysokości stawki akcyzy.
W kontekście nieusuwalnego barwnika, Służba Celna dokonywała
systematycznych kontroli oleju napędowego, opałowego i żeglugowego na trzech
płaszczyznach: w sprzedaży detalicznej, w sprzedaży hurtowej oraz
u producentów. Ujawniane są w tym zakresie nieprawidłowości, np. w latach 20052012 wskazywały, że proceder z tym związany był opłacalny, w tym
w szczególności w kontekście do oleju napędowego i opałowego. Przykładowo,

29

Biuletyn Statystyczny Służy Celnej, nr 4/2011. Warszawa 2012; obejmuje informacje dotyczące
Służby Celnej w I-IV kwartale lat 2010 i 2011, http://www.mf.gov.pl/.../biuletyn_statystyczny_
sluzby_celnej_i-iv_kwartal _2010-2011... (pobrano 27.04.2015 r.)
30
K. Wiciak, Przestępczość…, op. cit., s. 262
31
A. Duda, Prawne i jakościowe aspekty stosowania paliw żeglugowych, „Nafta-Gaz”. 2014 r., nr 12,
s. 968
32
Ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 752,
z późn. zm.)
33
Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów
energetycznych (Dz.U. z 2010 r., nr 157, poz. 1054)
34
Ibidem, § 2 ust. 1 i 2
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można podać kontrole i ujawnione z tym nieprawidłowości w zakresie
35
nieusuwalnego barwnika w latach 2008-2009:
 w odniesieniu do oleju napędowego – przeprowadzono ogółem 15 995
3
kontroli, ujawniając liczbę 15 nieprawidłowości w 86 584 dm ;
 w odniesieniu do oleju opałowego – przeprowadzono ogółem 709 kontroli,
3
ujawniając liczbę 10 nieprawidłowości w 1 115 456 dm .
Z przedstawionych danych wynika, iż istotnym czynnikiem nadużyć w tym
obszarze są bardzo duże różnice w stawce podatku akcyzowego między olejem
napędowym a olejem opałowym czy też paliwem żeglugowym.
6) Nieprawidłowości związane z przywozem paliwa na terytorium Polski
Nielegalne działania w tym zakresie związane są z przemytem oleju
napędowego do Polski, szczególnie z krajów znajdujących się poza obszarem
UE – tj. z Rosji, Ukrainy i Białorusi, z uwagi na różnice w cenie paliw. Jak wiadomo,
działania związane z tym procederem związane są z uchylaniem się od zapłacenia
cła, zobowiązań w postaci VAT i akcyzy lub też przywozem (wywozem) towarów
zabronionych przez system prawny. W tym celu osoby wielokrotnie przekraczały
granicę tylko po to, aby przewieźć dopuszczalną ilość towarów zwolnionych
36
z należności celnych i podatkowych (osoby takie nazwano mrówkami). Osoby
mogły przetransportować olej napędowy w zbiornikach samochodów (specjalnie do
37
tego przebudowywanych i przystosowywanych) i tylko wówczas towar był
zwolniony z akcyzy, jeśli miał być wykorzystywany tylko w tym pojeździe i nie miał
być przedmiotem wtórnego obrotu.
Ponadto, paliwo, które było wwożone na polski obszar celny głównie ze
Wschodu, przemycano najczęściej do Litwy. Działające grupy przestępcze,
wprowadzające nielegalnie olej napędowy do Polski, umiejętnie wykorzystywały
wadliwość systemu kontroli na wewnętrznych granicach UE. Przywieziony tą drogą
olej napędowy wprowadzano do obrotu gospodarczego poprzez jego legalizację –
tj. za pomocą łańcucha fikcyjnych dostaw między podmiotami rynku krajowego.
Pomimo działań podejmowanych przez podległe Służbie Celnej wydziały
ds. zwalczania przestępczości celnej, komórki dozoru i oddziały celne w zakresie
kontroli paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdów samochodowych, przemyt
paliwa nadal jest opłacalny. Z perspektywy lat, o czym stanowią poniższe dane,
wykrywalność w tym przedmiocie ze strony Służby Celnej albo spada albo
działania te faktycznie przynoszą pozytywny trend:
 w 2012 r., w wyniku działań kontrolnych, wystawiono ogółem 94 710
38
mandatów na kwotę 56 830 561 złotych;
 w 2013 r., w wyniku działań kontrolnych, wystawiono ogółem 57 529
39
mandatów na kwotę 35 791 477 złotych;
35

Zob. szerzej, Kompendium statystyczne Służby Celnej 2005-2009. Warszawa, czerwiec 2009;
Kompendium statystyczne Służby Celnej 2008-2012. Warszawa, lipiec 2013, www.mf.gov.pl/...celna
/.../kompendium?...celna%2Fdzialalnosc%2Fpubl… (pobrano 25.04.2015 r.)
36
Raport o stanie bezpieczeństwa za 2014 r., op. cit., s. 169
37
M. Duda, J. Narodowska, Nielegalny rynek paliw w Polsce (w:) W. Pływaczewski, P. Chlebowicz
(red.), Nielegalne rynki. Geneza. Skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania. Olsztyn 2012,
s. 334. Mowa o samochodach marki VW Passat.
38
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2012, Warszawa, kwiecień 2013 r., s. 48, http://www.
mf.gov.pl/.../biuletyn_statystyczny_sluzby_celnej_i-iv_kwartal_2010-2011... (pobrano 27.04.2015 r.)
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 w 2014 r., w wyniku działań kontrolnych, wystawiono ogółem 32 199
40
mandatów na kwotę 16 862 179 złotych.
7) Pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z nadużyciami
w obrocie paliwami
Przestępstwa związane z obrotem paliwami płynnymi, z uwagi na swój coraz
bardziej zorganizowany charakter, wskazują na bardzo silne powiązania z praniem
41
pieniędzy. Zyski, jakie uzyskują sprawcy z przedmiotowego procederu, sięgają
milionów złotych i dlatego też, aby wprowadzić je jako legalne do obrotu, dokonują
licznych operacji finansowych. W prowadzonej działalności przestępczej, zorganizowane grupy korzystają głównie z rachunków bankowych firm uczestniczących
w procederze oraz z fikcyjnych rachunków bankowych, czyli tzw. firm – słupów.
Tego rodzaju firmy zakładane są najczęściej na kilka miesięcy, a ich głównym
zadaniem jest wystawianie fikcyjnych dokumentów legalizujących towary
pochodzące z przestępstwa. W ten sposób transakcje są uwiarygodniane,
a przedstawiane nieprawdziwe faktury w urzędach skarbowych służą do
wyłudzenia zwrotu między innymi podatku VAT.
Stąd też ważna jest rola organów ścigania oraz służb skarbowo-podatkowych.
W tym zakresie ściśle współpracują z Generalnym Inspektorem Informacji
Finansowej.
8) Nielegalne nabycie oleju smarowego (ceramicznego) oraz wprowadzanie
go do obrotu jako oleju napędowego
42
Proceder ten polegał na tym, iż nieakacyzowy olej antyadhezyjny
(wykorzystywany przy produkcji wyrobów ceramicznych), nabyty w państwie
członkowskim UE czy też w Polsce, wprowadzano do obrotu jako olej napędowy,
poprzez kilkukrotną odsprzedaż tej samej partii produktu różnym firmom. W ten
sposób zacierano jego pochodzenie oraz następowała zmiana kwalifikacji
43
i prowadzano produkt na rynek jako paliwo silnikowe.
Zakończenie
Konkludując – na teren naszego kraju przestępcy sprowadzają dość znaczne
ilości paliw pełnowartościowych oraz produktów ropopochodnych, służących do ich
produkcji czy też uszlachetniania. Następnie wprowadzane są one do obrotu
handlowego, oczywiście z pominięciem obowiązujących przepisów podatkowych
i celnych. Pomimo wielu akcji organów ścigania oraz służb kontrolnych, które
kończą się sukcesem, nadal skala zagrożenia tego rodzaju przestępczością rośnie
i nie ma praktycznie żadnych nadziei, że ulegnie zmniejszeniu.
39

Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2013. Warszawa, kwiecień 2014 r., s. 97, http://www.
mf.gov.pl/.../biuletyn_statystyczny_sluzby_celnej_i-iv_kwartal_2010-2011... (pobrano 27.04.2015 r.)
40
Biuletyn Statystyczny Służby Celnej I-IV kwartał 2014. Warszawa, marzec 2015 r., s. 97, http://www.
mf.gov.pl/.../biuletyn_statystyczny_sluzby_celnej_i-iv_kwartal_2010-2011... (pobrano 27.04.2015 r.)
41
K. Laskowska, Przestępczość zorganizowana. Aspekty kryminologiczne (w:) E.W. Pływaczewski
(red.), Przestępczość zorganizowana. Warszawa 2011, s. 128
42
Jest to olej wykorzystywany w przemyśle ceramicznym, tj. przy produkcji wyrobów kamionkowych,
porcelitowych oraz porcelany elektrotechnicznej jako składnik masy. Zawarte w nim składniki
i specjalnie dobrane dodatki gwarantują zapobieganie przywieraniu mas do form
43
B. Altkorn, Przestępstwa paliwowe (w:) Raport Rynek Polskiej Nafty i Gazu. Kraków 2014, s. 64. Zob.
też, Raport o stanie bezpieczeństwa za 2013 r., op. cit., s. 179
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Działania przestępcze, związane z obrotem paliw, charakteryzują się bardzo
wysoką formą przestępczego zorganizowania. W odróżnieniu od klasycznej
przestępczości przeciwko mieniu, sprawcy przestępstw ekonomicznych na bieżąco
dostosowują sposoby nielegalnych działań do zmieniających się uwarunkowań
rynkowych, społecznych i prawnych.
Streszczenie
Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce dominujących form
przestępstw paliwowych w aspekcie zorganizowanej przestępczości paliwowej.
Rynek paliw płynnych, z uwagi na dużą skalę dokonywanego obrotu oraz
możliwość uzyskiwania znacznych zysków, jest szczególnie narażony na działania
zorganizowanych grup przestępczych. Przedstawiono te formy, które najczęściej
popełniane są przez sprawców, ze względu na masowy charakter obrotu paliwami.
Słowa klucze: zorganizowana przestępczość ekonomiczna, formy
przestępstw paliwowych, fałszowanie paliw, oszustwo podatkowe, blendowanie
paliw, przemyt paliw, pranie pieniędzy
Summary
This article is devoted to the problems of the dominant forms of crime fuel in
terms of fuel organized crime. The liquid fuel market due to the large-scale trading
carried out and the possibility of making substantial profits, is particularly
vulnerable to organized crime activities. It shows these forms, which most often are
committed by offenders, due to the mass character of trade in fuels.
Key words: organized crime economical fuel forms of crime, counterfeiting
of fuel, tax fraud, blending fuels, fuel smuggling, money laundering
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