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popioły ze Spalania węgla w energetyce to Surowce, a nie odpady

Pierwszeństwo dla wtórnych 

Każda tona UPS stosowana w miej-
sce cementu czy wapna, redukuje emi-
sję gazów cieplarnianych co najmniej 
o 0,5 tony. Potwierdzają to badania 
naukowe. Corocznie wytwarzane jest 
na terenie Unii Europejskiej ponad 
140 mln ton ubocznych produktów spa-
lania, a na świecie ponad 900 mln ton. 
Potencjał tzw. unikniętej emisji w tym 
obszarze jest szacowany na ok. pół miliar-
da ton. UPS-y są sprawdzonym i znorma-
lizowanym zasobem antropogenicznym, 
który powinien i musi być w pierwszej 
kolejności zagospodarowany.

Przy wykorzystaniu gospodarczym 
milionów ton popiołów i żużli, które po-
wstają każdego roku w polskiej energety-
ce, potencjał redukcji emisji CO2 będzie 
olbrzymi. W warunkach polskich zobo-
wiązań wynikających z koniecznych do 
wprowadzania mechanizmów gospodar-
ki niskoemisyjnej, efektywne zagospo-
darowanie ubocznych produktów spala-
nia powinno być priorytetem dla rządu 
i dawać konkretne instrumenty w stra-
tegii pierwszeństwa dla wtórnych, która 
mogłaby stać się ważnym dokumentem 
kierunkowym dla agend rządowych i sa-
morządowych podczas np. sporządzania 
specyfikacji dla zamówień publicznych 
w tym zakresie. Przemawia za tym wiele 
argumentów. Surowce antropogenicz-
ne, jako alternatywne materiały są dużo 
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Uboczne produkty spalania węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach (UPS) 
są cennym surowcem do produkcji cementu, betonów, ceramiki budowlanej 
i wielu innych wyrobów. Popioły i żużle posiadają właściwości często lepsze od 
kruszyw naturalnych. Ich efektywne wykorzystanie w gospodarce zapewnia wiele 
korzyści ekonomicznych i środowiskowych.  Wpływa na znaczne obniżenie emi-
sji gazów cieplarnianych do atmosfery, skuteczną ochronę zasobów naturalnych 
przed nadmierną eksploatacją, a środowisko naturalne przed ingerencją jaka wy-
nika z wydobycia kruszyw. 

Pierwsi absolwenci rocznych studiów podyplomowych w dzie-
dzinie zagospodarowania ubocznych produktów spalania opusz-
czą mury uczelni już w grudniu.  Studia zostały uruchomione na 
Politechnice Warszawskiej we współpracy z Polską Unią UPS na 
początku 2013 roku. O wspólnej inicjatywie i profilu kształcenia  
rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Zbigniewem Kledyńskim, pro-
rektorem ds. ogólnych Politechniki Warszawskiej. 

Kadra przygotowana do zagoSpodarowania ubocznych produKtów Spalania

Gotowi do współpracy

– Studia podyplomowe spełniły ocze-
kiwania słuchaczy?  

– Mam nadzieję, że tak. Zdobyli profe-
sjonalną wiedzę, którą będą teraz wyko-
rzystywać w swojej praktyce zawodowej. 
Wśród słuchaczy są przedstawiciele  ener-
getyki, administracji, firm inżynieryjnych, 
budowlanych i drogowych. Studia pody-
plomowe wprowadziliśmy na Wydziale In-
żynierii Środowiska, ale one łączą w sobie 
różne elementy i specjalności także innych 
kierunków nauczania. Technologie czy spo-
soby wykorzystania ubocznych produktów 
spalania sięgają do inżynierii materiałowej, 
inżynierii lądowej, budowy dróg, nasypów 
czy makroniwelacji.  W ramach programu 
nauczania w studium podyplomowym po-
jawiły się też elementy związane z oddzia-
ływaniem tych materiałów i wykonanych 
na ich bazie konstrukcji na środowisko. 
Do tego dochodzą elementy związane 
z ekonomiką i prawem, przede wszystkim 

ochrony środowiska, budowlanym i wod-
nym oraz aspekty właściwe dla zarządza-
nia. W mojej ocenie, sukces w zagospoda-
rowaniu ubocznych produktów spalania, 
bierze się z rodzaju synergii, gdy inżynier, 
ekonomista i prawnik potrafią  ze sobą ści-
śle współpracować. Trzeba to łączyć kom-
pleksowo. Do nas należy przygotowanie 
profesjonalnej kadry, ale jest jeszcze coś, co 
wymagałoby pewnego skoordynowania. To 
jednak wykracza już poza system nauczania 
na studiach podyplomowych. 

– Czego miałaby dotyczyć ta koordy-
nacja?

– W Polsce powinien powstać ośrodek, 
skupiający w jednym miejscu wiedzę na 
temat ubocznych produktów spalania. Ta 
wiedza jest obecnie bardzo rozproszona. 
Posiadają ją specjaliści w różnych miejscach 
w Polsce, w elektrowniach, elektrociepłow-
niach, spalarniach osadów ściekowych czy 

tańsze od kruszyw naturalnych, których 
wydobycie degraduje środowisko i wy-
maga wielkich nakładów na rekultywację 
wyrobisk. To decyduje o ekonomicznej 
przewadze UPS, ponieważ ich wykorzy-
stanie chroni zasoby naturalne i środowi-
sko przed dewastacją i przynosi korzyści 
gospodarce. 

Minerały antropogeniczne, a nie odpady
Deponowanie popiołów i żużli na skła-

dowiskach winno być ostatnią z możli-
wych opcji ich unieszkodliwiania, a dzisiaj 
jest ogromnym marnotrawstwem cen-
nych surowców, możliwych do zastoso-
wanych w produkcji różnego typu mate-
riałów budowlanych. 

Uboczne produkty spalania z energety-
ki zawodowej to minerały antropogenicz-
ne, powstałe w procesie spalania paliw 
stałych, a nie odpady. Nie mają żadnego 
negatywnego wpływu na środowisko 
i zdrowie, co zostało jednoznacznie po-
twierdzone wieloletnimi badaniami w roz-
licznych instytucjach i w unijnym systemie 
REACH. Posiadają własności puculanowe, 
wiążące w obecności wapna i hydraulicz-
ne, wiążące w obecności wody. Są wyko-
rzystywane od stuleci, ale ich stosowanie 
opisane zostało niedawno w normach 
i aprobatach technicznych krajowych 
i unijnych. Codziennie udowadniają swo-
ją użyteczność do produkcji cementu, 

betonu, w drogownictwie i wielu innych 
obszarach gospodarki. UPS nie są i nigdy 
nie powinny być traktowane jako prob-
lem. To brak powszechnej wiedzy na po-
ziomie zamawiających oraz czasami pro-
jektantów o ich zaletach i możliwościach 
stosowania jest realnym problemem. 
Stają się odpadem, kiedy interesariuszom, 
również decydentom brakuje wyobraźni, 
kreatywności, innowacyjnego podejścia 
i autentycznej troski o społeczeństwo 
i jakość środowiska naturalnego. Bliska 
współpraca praktyki, nauki i administracji 
może i powinna znaleźć właściwe miejsce 
w gospodarce dla każdego z UPS-ów.

Liczy się ekonomia
Jako społeczeństwo nie możemy być 

mniej rozsądni  w prowadzonej działal-
ności gospodarczej od zaradnego rolnika, 
który w pierwszej kolejności stosuje to, 
co powstaje w jego gospodarstwie, obor-
nik do nawożenia gleby. Dopiero jak mu 
go zabraknie to kupuje nawozy sztuczne. 
Trzeba dokładnie ocenić, ile i jakich zaso-
bów mineralnych potrzebuje gospodar-
ka? Następnie, określić rzeczywiste kosz-
ty pozyskania poszczególnych surowców 
naturalnych. Przeliczyć wszystkie koszty 
pozyskiwania i przetwarzania na kon-
kretne produkty oraz dostarczenia tychże 
do odbiorcy końcowego lub inwestorów, 
a nade wszystko koszty środowiskowe.

Powinno się również ustalić obowiąz-
kowy zakres zastępowalności surowców 
naturalnych przez minerały antropoge-
niczne, powstające na bieżąco i zdepo-
nowane wcześniej na składowiskach, ze 
wskazaniem warunków dostępności do 
nich przedsiębiorcom. Wymaga to rów-
nież przeliczenia kosztów ewentualnego 
uzdatnienia tych surowców do potrzeb 
produktowych oraz dostawy w miejsce 
ich wykorzystania. To pokaże jakie są 
oszczędności lub dodatkowe koszty wy-
nikające z zamiany surowców natural-
nych na antropogeniczne. Będzie można 
wtedy ocenić kto i ile zyskuje lub traci na 
rozwiązaniach alternatywnych. Potrzeb-
na jest także analiza norm technicznych 
na poziomie krajowym i UE oraz wskaza-
nie obszarów do aktualizacji lub zmiany 
zgodnie z zasadami najlepszych dostęp-
nych technologii i technik na świecie 
(BAT). Trzeba się zastanowić kto i co po-
winien uczynić, aby zmienić złe nawyki, 
normy i dostosować regulacje prawne? 
Przy próbie analizy procedur w zamówie-
niach publicznych, okazuje się, że zawar-
te w nich pierwszeństwo dla wtórnych 
jest bardzo iluzoryczne, żeby nie powie-
dzieć nie ma go tam wcale.

Należy zdefiniować w jakim kierun-
ku powinny pójść zmiany prawa? Dzięki 
pozyskaniu partnerów do wdrażania 
strategii Pierwszeństwo dla Wtórnych, 
zyska na tym cała gospodarka, a dla przy-
szłych pokoleń zostanie więcej zasobów, 
a mniej składowisk. 

Już 20 lat.
Od dwudziestu lat Polska Unia Ubocz-

nych Produktów Spalania (PUUPS) 
konsekwentnie promuje gospodarcze 
wykorzystanie ubocznych produktów 
spalania (UPS). Dzieli się fachową wie-
dzą i doświadczeniami z zastosowania 
popiołów z energetyki z innymi partne-
rami na świecie i w krajach należących 
do Unii Europejskiej. Stowarzyszenie 
PUUPS odegrało zasadniczą rolę w uzna-

niu Polski, za liczącego się  partnera 
w badaniach, normalizacji i stosowaniu 
UPS dla branży popiołowej na rynku 
międzynarodowym. Polska współtwo-
rzy normy produktowe, a nasi badacze 
odkrywają nowe dla świata obszary dla 
stosowania UPS. Firmy, członkowie PU-
UPS wytwarzają i z sukcesem dostarcza-
ją na rynek szerokie gamy produktów 
na bazie minerałów antropogenicznych 
z energetyki zawodowej. 

Dzięki dobrej współpracy całej branży 
zajmującej się wykorzystywaniem ubocz-
nych produktów spalania, nauki i admi-
nistracji, przez te wszystkie lata doszliśmy 
w kraju do zagospodarowania UPS na 
poziomie około 65 procent. Mamy nową 
Ustawę o Odpadach, w której uboczny 
produkt stał się pojęciem prawnym, a nie 
nazwą własną promowaną przez stowa-
rzyszenie od 15 lat. Popiół z energetyki, po 
spełnieniu czterech ustawowych warun-
ków staje się produktem, a nie odpadem. 
Po przeprowadzeniu specjalistycznych 
badań, w celu wypełnienia wymagań Roz-
porządzenia REACH zdobyliśmy w kraju 
niepodważalne argumenty o braku ne-
gatywnego wpływu UPS na środowisko 
naturalne. Normy betonowe, cementowe 
i drogowe jednoznacznie postrzegają UPS 
z energetyki jako zasoby minerałów, bar-
dzo często niezbędnych do produkcji. Wie-
le ośrodków naukowych i dydaktycznych 
może pochwalić się znaczącymi osiąg-
nięciami na skalę światową w dziedzinie 
technologii wykorzystania UPS. Po latach 
starań udało się uruchomić wspólnie z Po-
litechniką Warszawską pierwszą edycję 
studiów podyplomowych „Zagospodaro-
wanie Ubocznych Produktów Spalania”. 
Naukowcy i praktycy pracują nad spójnym 
programem powszechnej edukacji i infor-
macji o ubocznych produktach spalania, 
aby zamiana szarego na zielone i złote, 
stała się w Polsce powszechną praktyką.  

Dr inż. Tomasz Szczygielski, honorowy 
prezes PUUPS

też w instytutach naukowych. Efektywne wy-
korzystanie tej wiedzy wymaga jednak pełnej 
koordynacji. Myślę o takim centrum wiedzy 
i technologii na temat zagospodarowania 
UPS. Kluczem do sukcesu byłaby dobra 
współpraca ze środowiskiem gospodarczym, 
administracyjnym, naukowym i przemysło-
wym, w tym przede wszystkim producentów 
– wytwórców UPS – z odbiorcami. Kształce-
nie kadr to niezbędny wstęp, za który odpo-
wiedzialne są m.in. wyższe uczelnie; dlatego 
my to robimy. Teraz można już pomyśleć o 
kroku następnym, powołaniu takiego ośrod-
ka. Taką inicjatywę poddaję pod rozwagę 
resortów środowiska lub gospodarki. Poli-
technika Warszawska może w tym procesie 
odegrać rolę ważnego łącznika.

– A może właśnie koordynatora, po-
nieważ tutaj skupia się cała wiedza?

– Nie wykluczam takiej możliwości, bo 
mamy do tego odpowiedni potencjał. Na 
uczelni powstaje wiele prac z zakresu inży-
nierii materiałowej, inżynierii lądowej czy też 
ochrony środowiska. Ten dorobek naukowy 
na pewno się tu bardzo przyda, ale do tego 
musi być współpraca wszystkich stron. Za-
praszam do rozmów. Takie działanie ma głę-
boki sens i na pewno wszystkim przyniesie 
wymierne korzyści. Za moment będzie opra-
cowana tzw. dyrektywa zasobowa, zobowią-

zująca m.in. do należytego wykorzystywania 
UPS, również tych które są zdeponowane na 
składowiskach. To są już wyselekcjonowane 
materiały, obrobione termicznie, których 
wykorzystanie znacznie obniża emisję gazów 
cieplarnianych. Mamy źródło surowcowe 
i musimy je jak najlepiej spożytkować. Od 
węgla jeszcze długo nie odejdziemy pomi-
mo, że UE uznaje go programowo za schył-
kowy w pozyskiwaniu energii. Węgiel jednak 
zapewnia nam bezpieczeństwo energetycz-

ne. Dopóki to się nie zmieni, musimy się 
koncentrować również na racjonalnym zago-
spodarowaniu UPS. Przy różnych pomysłach 
na współspalanie i ogromnej w tym zakresie 
rozmaitości, będą się pojawiały produkty 
o bardzo specyficznych właściwościach. To 
wymaga dalszego rozwoju badań oraz zbie-
rania i upowszechniania informacji. Takie 
centrum koordynujące te wszystkie działa-
nia jest do tego bardzo potrzebne. 

Rozmawiała Jolanta Czudak

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

„ Corocznie wytwarzamy w Polsce ponad 70 mln ton odpadów mineralnych. Pochodzą one głów-
nie z górnictwa węgla, kopalń kruszyw mineralnych i energetyki. W większości niestety trafiają na 
składowiska odpadów przemysłowych. Zajmują zbyt duże powierzchnie często atrakcyjnych go-
spodarczo terenów. Stanowią też uciążliwe sąsiedztwo dla lokalnych społeczności. Jednocześnie 
na badania ich wpływu na środowisko i normalizację stosowania włożono w UE i Polsce dużo sił 
i środków. Nie stać nas na marnotrawienie tych zasobów antropogenicznych. Wiemy jak wytwa-
rzać z nich społecznie przydatne produkty i jak je bezpiecznie stosować. Praktyka w przemyśle 
cementowym, betonowym i drogownictwie jednoznacznie potwierdza ich walory użytkowe. Jak 
najszersze wykorzystanie ich w gospodarce to krok w kierunku ochrony zasobów naturalnych 
i gospodarki niskoemisyjnej. To także ochrona przyrody poprzez zmniejszenie zakresu a docelowo 
rezygnację z budowy i eksploatacji składowisk odpadów przemysłowych. Bliższe przyjrzenie się 
problemowi wskazuje, że są one uciążliwe i obciążają krajobraz wtedy, kiedy są złożone na składo-
wiskach często w milionach ton a nie jak są profesjonalnie wbudowane w nasyp komunikacyjny 
czy beton. Jednocześnie energetyka oparta na spalaniu węgla, przynajmniej przez najbliższe de-
kady, będzie podstawą bezpieczeństwa dostaw prądu do przemysłu i gospodarstw domowych. 
Rozwój gospodarczy kraju, budownictwo drogowe i kolejowe będą wymagały dużych ilości mi-
nerałów i spoiw. Jest to szansa aby znaczne ilości tych potrzeb spełnione zostały przez surowce 
wtórne, w tym przypadku minerały antropogeniczne. Przemysł wsparty nauką i edukacją oraz 
administracja powinien znaleźć kompromisowe rozwiązania w tym zakresie. Potrzebujemy 
w kraju integratora zdolnego ocenić zasoby antropogeniczne na składowiskach i powstające na 
bieżąco, technologie ich przetwarzania do produktów potrzebnych dla gospodarki, będącego jed-
nocześnie autorytetem dla administracji. Wtedy niczym nie ryzykując wspólnie zmienimy prawo 
przeciwne zasadzie Pierwszeństwa dla Wtórnych i jako społeczeństwo wszyscy na tym zyskamy”

Z wypowiedzi dr inż. Andrzeja Jagusiewicza głównego inspektora ochrony środowiska  
podczas XX jubileuszowej konferencji „Popioły z energetyki”
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W przetargu uczestniczyły przedsię-
biorstwa energetyczne zajmujące się wy-
twarzaniem, obrotem lub sprzedażą dla 
odbiorców końcowych energii elektrycznej, 
gazu ziemnego i ciepła, zobowiązane do za-
kupu i umorzenia świadectw efektywności 
energetycznej, wyrażanych w toe (tonach 
oleju ekwiwalentnego). Wartość jednej 
tony w przeliczeniu na opłatę zastępczą, 
wynosi ok. 1000 zł. Takie regulacje wynika-
ją z zapisów ustawy o efektywności ener-

getycznej z 2011 roku, która wprowadziła 
system białych certyfikatów. Świadectwa 
przyznawane są jedynie za przedsięwzięcia 
o najwyższej efektywności energetycznej, 
oferowanej za najniższą cenę.

Oferta zawarta we wszystkich uwzględ-
nionych przez URE wnioskach w przelicze-
niu na tony oleju ekwiwalentnego była 
wielokrotnie mniejsza od puli wystawionej 
do przetargu. Zwycięskie oferty opiewają 
łącznie na ok. 21 tys. toe, pomimo, że do 
wzięcia były certyfikaty na 550 tys. toe. 

– Ten pierwszy przetarg był pewną formą 
sondażu dla naszej firmy w ubieganiu się 
o świadectwa efektywności energetycznej 
– wyznaje Henryk Borczyk, prezes Zarzą-
du i dyrektor naczelny TAURON Ciepło S.A. 
– Otworzył nam drogę do występowania 

Białe certyfikaty dla taUrON ciepłO S.a.

Doświadczenie zaprocentuje

ZamiaSt mOtywOwać pOwOdUje ZNiecierpliwieNie

Kulejący system  
certyfikatów

Korzyści z połączenie spółeK ciepłowniczych

Synergia daje 
dobre efekty

Ponad 200 firm ubiegało się o białe certyfikaty w pierwszym 
postępowaniu przetargowym, które przeprowadził i roz-
strzygnął we wrześniu br. Urząd Regulacji Energetyki. Świa-
dectwa efektywności energetycznej udało się uzyskać tylko 
połowie spośród uczestniczących w nim przedsiębiorstw.  
W tym zwycięskim gronie znalazła się spółka TAURON  
Ciepło S.A.

Każde przedsięwzięcie zgłoszone w prze-
targu na przydział białych certyfikatów 
musi poprzedzać audyt efektywności ener-
getycznej. Dokument potwierdza wielkość 
zaoszczędzonej faktycznie energii. Takie 
audyty od wielu lat opracowuje zespół 
ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A., która jest wyposażona w uni-

katowe na europejską skalę laboratorium efektywności 
energetycznej. 

Integracja spółek dystrybucyjnych i wytwórczych w TAURON Ciepło S.A. spo-
wodowała, że inwestują one w technologie niskoemisyjne, które gwaran-

tują efektywność ekonomiczną i bezpieczeństwo ekologiczne. Ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest podstawą strategii działania 
Spółki. Prowadzone inwestycje związane z odtworzeniem i budową nowych 
źródeł energii, a także rozbudową sieci dystrybucyjnej, w pełni odpowiadają 
tym zasadom i spełniają coraz ostrzejsze unijne standardy. 

o znacznie większą pulę białych certyfika-
tów w przyszłości. Zdobyliśmy doświadcze-
nie i wiemy już w jaki sposób oceniać nasze 
działania kiedy będziemy ponownie wystę-
pować o świadectwa efektywności energe-
tycznej. Zanim ogłoszony zostanie kolejny 
przetarg przez prezesa URE na pewno za-
kończymy część inwestycji realizowanych 
przez naszą firmę. 

Branża ciepłownicza jest dość specy-
ficzna, ponieważ w swoich działaniach bi-

znesowych musi także uwzględniać interes 
społeczny. Często dysponuje przestarzałą 
i mocno wyeksploatowaną infrastrukturą 
i jest narażona na znacznie większe straty 
w przesyle niż gazownictwo czy elektro-
energetyka. Wymaga to bardzo dużych na-
kładów na modernizację i rozwój sieci oraz 
węzłów ciepłowniczych. Rocznie na tego 
typu  przedsięwzięcia TAURON Ciepło S.A. 
przeznacza od 80 do 100 mln zł. Sprawną 
realizację takich przedsięwzięć utrudnia 

zwykle brak zgody właścicieli na przejście 
przez ich nieruchomości. Ustawa o koryta-
rzach przesyłowych z pewnością rozwiąza-
łaby ten problem.

– Dopóki nie zostanie uchwalona musi-
my sobie jakoś radzić – kontynuuje prezes 
Henryk Borczyk. – Przeprowadzona moder-
nizacja węzłów ciepłowniczych pozwoliła 
nam zaoszczędzić w ciągu roku 110 toe. 
W postępowaniu przetargowym przedsta-
wiliśmy ofertę  niższą od dokonanych fak-
tycznie oszczędności. Wystąpiliśmy tylko 
o 67, a nie o 110 białych certyfikatów, żeby 
wykazać dużo wyższą efektywność ekono-
miczną. To nam się opłaciło, bo nasz wnio-
sek został przyjęty przez prezesa URE. 

W przygotowaniu dokumentacji prze-
targowej i wniosku do URE pomogła spół-
ce Krajowa Agencja Poszanowania Energii 
S.A., która wykonała audyt efektywności 
energetycznej modernizowanych węzłów 
cieplnych. Audyt umożliwiał identyfikację 
potencjału oszczędności energii i był wa-
runkiem koniecznym do wzięcia udziału 
w postępowaniu przetargowym. TAURON 
Ciepło S.A. złożył już wniosek o wydanie 
świadectw efektywności energetycznej, 
a po ich otrzymaniu zdecyduje w jaki spo-
sób wykorzystać swoje prawa majątkowe.   

Na razie trudno ocenić jak rozwinie 
się rynek białych certyfikatów i jaką ak-
tywność wykażą odbiorcy końcowi, do 
których trafi największa część tego wo-
lumenu. Nie wiadomo też jaka będzie 
faktyczna wartość praw majątkowych  
i co będzie bardziej opłacalne dla inwesto-
rów, nabywanie świadectw efektywności 
energetycznej na giełdzie czy wnoszenie 
opłaty zastępczej do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Nadal jest sporo niewiadomych.  (j)

Integracja spółek dystrybucyjnych i wytwórczych w TAURON Ciepło S.A. zapewnia lepszą 
kontrolę nad procesem wytwarzania, dystrybucji i obrotu ciepła. Wpływa na dynamiczny 
rozwój Grupy, która prowadzi racjonalną politykę inwestycyjną z uwzględnieniem potrzeb 
odbiorców i skutecznej ochrony środowiska naturalnego. Łączny koszt zakończonych i pro-
wadzonych inwestycji realizowanych przez spółkę przekracza miliard złotych.

PROf. KRzySzTOf ŻmijEWSKi, sekretarz generalny Społecznej Rady 
ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Zawsze w przetargach najpierw robi się tzw. prekwalifikację i wyłącza 
tych, którzy z różnych przyczyn nie mają prawa w nich uczestniczyć. 
W URE zrobione inaczej. Otworzono oferty i dopiero wtedy sprawdzono 
czy wnioskodawcy mieli prawo je składać. Takie nietypowe zawirowanie 
procedury. Chyba zrobiono to z braku doświadczenia, a przy okazji ukara-
no tych, którzy popełnili drobne błędy formalne. Moim zdaniem, zamiast 

przetargów powinna być aukcja internetowa. Takie aukcje mogłyby się odbywać bez prze-
rwy, na takiej zasadzie jak działała giełda. Taki aukcyjny system dotyczących zielonych cer-
tyfikatów  istnieje np. w Holandii. Tam rozstrzygnięcie odbywa się średnio co 35 dni.  A na-
bór wniosków jest ciągły. Jeżeli ktoś nie zdąży na daną rundę, to jego wniosek przechodzi 
automatycznie na kolejną. Może warto taki system wprowadzić też w Polsce. Będzie wtedy 
szansa na spełnienie unijnych zobowiązań, dotyczących efektywności energetycznej. 

miROSłAWA NyKiEl, vice przewodnicząca Parlamentarnego zespołu ds. Energetyki
Ustawa z 2011 roku wprowadziła katalog przedsięwzięć służących po-
prawie efektywności energetycznej. Do tego ma stymulować system 
białych certyfikatów. Na razie za wcześnie na ocenę czy wszystko 
przebiega prawidłowo, ponieważ jesteśmy dopiero na początku drogi. 
Być może stąd też wynikało mniejsze niż się spodziewaliśmy zainte-
resowanie sektorów gospodarczych udziałem w pierwszym przetargu 

rozstrzygniętym niedawno przez Urząd Regulacji Energetyki. Wzięło w nim udział za-
ledwie 200 podmiotów, z czego połowa nie spełniła wymogów formalno-prawnych. 
Będziemy analizować dlaczego tak się stało i z czego wynika to niewielkie zaintereso-
wanie. Sprawdzimy też, w jakim stopniu przyczyniły się do tego ograniczenia wyklu-
czające część firm objętych systemem ETS i co należy zmienić, aby osiągnąć znacznie 
lepsze rezultaty w kolejnych przetargach. Po rozstrzygnięciu pierwszego przetargu wy-
dano tylko 4 proc. świadectw efektywności energetycznej, z całej puli przeznaczonej 
na ten cel. To zdecydowanie za mało. Efektywność energetyczna ma prowadzić do kon-
kurencyjności cen energii, nie mówiąc już o przyjętych zobowiązaniach wynikających 
z pakietu klimatyczno-energetycznego 3x20. Trzeba też zastanowić się nad sposobem 
dokumentowania procesów organizacyjnych i produkcyjnych w zakresie wytwarzania 
i przesyłu energii, ciepła i gazu, a także zwiększyć edukację i promocję dla obowiązu-
jącego systemu wsparcia. 

Specjalistyczne Laboratorium i Centrum 
Szkoleniowe KAPE S.A. istnieje już od 8 lat 
– wyjaśnia Artur łazicki, dyrektor Polsko-
Japońskiego Centrum Efektywności Ener-
getycznej (PJCEE) przy Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A. – To unikatowe 
nie tylko w kraju, ale i w Europie przemy-
słowe laboratorium efektywności ener-
getycznej, powstało w ramach realizacji 
międzyrządowego projektu Polski i Japonii. 
Posiadamy dzięki temu nowoczesny, bazu-
jący na doświadczeniach japońskich ośro-
dek szkoleniowy i doradczy dla polskich 
przedsiębiorstw. Mamy doskonały sprzęt 
pomiarowy, odpowiedni potencjał, wiedzę 
i doświadczenie, dlatego przedsiębiorcy 
chętnie korzystają z naszych usług. 

Do przetargu na wybór przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności ener-
getycznej, organizowanego przez prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, mogły się zgła-
szać podmioty, które bezpośrednio realizo-
wały te zadania lub podmioty upoważnione 
do występowania w ich imieniu.  KAPE re-
prezentowała w tym postępowaniu przetar-
gowym 6 firm, a dla kilku pozostałych wyko-
nywała audyt. Większość z nich otrzymała 
białe certyfikaty, ale zdarzyły się też porażki.

Wniosek jednego z reprezentowanych 
przez nas przedsiębiorstw został odrzu-
cony bezzasadnie, dlatego złożyliśmy 
odwołanie – przekonuje Artur Łazicki. 
–Na karcie audytu zabrakło miejsca na 
umieszczenie legendy, która nie wnosi nic 
w zakres merytoryczny i stronę formal-

ną wypełnienia karty audytu. W innym 
przypadku użyliśmy skrótu technicznego 
HVAC, znanego na całym świecie na ozna-
czanie systemów i urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Takie-
go skrótu nie było jednak w wykazie urzą-
dzeń ministra gospodarki, które mogą 
być sklasyfikowane przez URE i wniosek 
przepadł. Dla nas inżynierów jest to nie-
zrozumiałe.

Zazwyczaj przy ocenie formalnej wnio-
sków, jeśli pojawiają się jakieś błahostki 
wzywa się zainteresowanych do ich wyjaś-
nienia lub uzupełnienia zgodnie z zasadami 
prawa administracyjnego. Dokonuje się 
tego w wyznaczonym terminie. Drobne błę-
dy, pomyłki czy braki zawsze można skory-
gować. Taką procedurę uzupełnień zawsze 

stosuje np. NFOŚiGW. Nie wyklucza się z ta-
kich powodów uczestników postępowania 
przetargowego. URE podeszło do tego faktu 
bardzo rygorystycznie i w opinii uczestni-
ków przetargu niezgodnie z obowiązującym 
prawem.

– Docierają do mnie informacje od 
naszych partnerów, że ich wnioski zosta-
ły odrzucone z jeszcze bardziej błahych 
powodów – podkreśla dyrektor PJCEE. 
– W ocenie URE, podmiot zainteresowa-
ny przedstawił nieoryginalny KRS, pod-
czas gdy dzisiaj można go sobie wydru-
kować ze strony internetowej. W innym 
przypadku zabrakło parafki na jednej 
kartce wielostronicowego dokumentu. 
URE obiecało, że przedstawi szczegółową 
listę niedociągnięć, ale nadal jej nie ma na 
stronie, a od rozstrzygnięcia przetargu mi-
nęły już dwa miesiące. Mam nadzieję, że 
nie będzie to trwało tak długo, jak ocena 
209 wniosków w pierwszym przetargu (od 
lutego do września). Chcemy wiedzieć, co 
źle robimy, żeby nie błądzić w kolejnym 
przetargu, bo na razie to działamy zgod-
nie z naszą najlepszą wiedzą, ale widać, że 
jest ona niedostateczna.

Zainteresowanie świadectwami efek-
tywności energetycznej na rynku wzrasta. 
Nikt jednak nie wie, kiedy planowany jest 
kolejny przetarg. Telefony w tej sprawie 
nie milkną w KAPE. Istnieje uzasadniona 
obawa, że przetarg będzie odbywać się 
wyłącznie raz w roku, ale wtedy tylko nie-
liczni skorzystają z białych certyfikatów. 
System został stworzony po to, żeby mo-
tywować do oszczędzania energii, ale na 
razie budzi tylko zniecierpliwienie. Sporo 
jeszcze trzeba zmienić, żeby zaczął pra-
widłowo działać.  (c)

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Spółka TAURON Ciepło S.A. powstała we 
wrześniu 2011 r. w wyniku połączenia 

dwóch przedsiębiorstw ciepłowniczych PEC 
Katowice S.A. i PEC w Dąbrowie Górniczej 
S.A. Kolejne spółki energetyczne: Elektro-
ciepłownia Tychy, EC Nowa oraz Energety-
ka Cieplna w Kamiennej Górze włączone zo-
stały do grupy wiosną 2012 r. Z początkiem 
2013 r. w skutek podziału firmy TAURON 
Wytwarzanie S.A., przeniesiono do spółki 
TAURON Ciepło S.A., oddział EC Katowice, 
udziały w spółkach: SCE Jaworzno, Therma 
Bielsko – Biała, Energetyka Cieszyńska, PEC 
Ruda Śląska oraz PEC Tychy. W miejsce do-
tychczasowych struktur utworzono cztery 
Zakłady Wytwarzania: Katowice, Kamien-
na Góra, Nowa i Tychy. 

We wszystkich zakładach wytwa-
rzania prowadzone są poważne 

inwestycje, związane przede wszyst-
kim z odtwarzaniem mocy wytwórczych 
w kogeneracji. Największa realizowana 
jest w Tychach, gdzie powstaje blok ener-
getyczny za ponad pół miliarda złotych. 
W pierwszym etapie przebudowany został 
kocioł, który spala w 100 proc. biomasę, 
a teraz budowany jest nowy blok, który 
będzie opalany węglem o mocy elektrycz-
nej 50 MWe i cieplnej 90 MWt,  z kotłem 
fluidalnym i turbiną ciepłowniczo-konden-
sacyjną, wyposażony w najnowocześniej-
sze instalacje, ograniczające do minimum 
emisję gazów i pyłów do atmosfery. Dzięki 
temu Zakład Wytwarzania Tychy dostar-
czać będzie energię elektryczną do krajo-
wego systemu energetycznego i ciepło dla 
130 tysięcznego miasta. 

W Zakładzie Wytwórczym Nowa po-
wstaje turbogenerator upustowo-

kondensacyjny za 120 mln zł, który znacz-
nie zwiększy efektywność wykorzystania 
mediów energetycznych,  w tym energii 
elektrycznej i cieplnej. Korzyści z tej inwe-
stycji odniesie też huta należącą do Arce-
lor Mittal Poland, która jest największym 
dostawcą gazu pochodzącego z procesów 
metalurgicznych dla elektrociepłowni, 
a jednocześnie odbiorcą mediów energe-
tycznych uzyskiwanych w wyniku spalania 
tego gazu w Zakładzie Wytwórczym Nowa.  

Takie inwestowanie w najnowocześ-
niejsze, wysokosprawne technologie 

kogeneracyjne pozwala TAURON Ciepło 
SA zmniejszyć emisje i bardziej efektywnie 
wykorzystać energię zawartą w różnego 
rodzaju paliwach. Ponadto prowadzone 
są tu różne przedsięwzięcia, których za-
daniem jest ograniczanie strat ciepła na 
przesyle w węzłach ciepłowniczych. Łączny 
koszt tych inwestycji, z których wiele już 
ukończono przekracza miliard złotych.

Do Grupy TAURON Ciepło S.A. należą 
też lokalne ciepłownie, usytuowane 

na terenie 13 miast województwa ślą-
skiego i małopolskiego, które produkują 
ciepło na bazie węgla, gazu i oleju opa-
łowego. W ramach rozwoju tzw. Obszaru 
Ciepła, w Grupie prowadzony jest projekt 
konwersji małych ciepłowni na wysokos-
prawne źródła kogeneracyjne. Pozwoli to 
na osiągnięcie wysokiej efektywności eko-
nomicznej i energetycznej dzięki skojarze-
niu produkcji energii elektrycznej, cieplnej 
i chłodniczej.  (jol)
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Bezpieczeństwo w sieci

– Rozwiązanie nad którym pracuje 
konsorcjum ograniczy ryzyko zagrożeń?

– Zapewnienie systemowej ochrony 
infrastruktury teleinformatycznej sieci 
elektroenergetycznej przed zagrożeniami 
internetowymi jest podstawowym celem 
naszego projektu. W jego realizacji oprócz 
WAT uczestniczą partnerzy mający bardzo 
duże doświadczenie w tworzeniu rozwią-
zań, pozwalających zwiększyć efektywność, 
niezawodność i bezpieczeństwo nowoczes-
nych systemów teleinformatycznych. Są 
to: Naukowa i Akademicka Sieć Kompute-
rowa, Wojskowy Instytut Łączności i firma 
Asecco Poland. Aby zapewnić skuteczność 
proponowanych przez nas rozwiązań mu-
simy sprawdzić działanie prototypowego 
systemu ochrony w warunkach rzeczywi-
stych. Do tego konieczna jest współpraca 
z podmiotami energetycznymi, przede 
wszystkim z operatorem sieci przesyłowej. 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) są 
naszym głównym interesariuszem w tym 
interdyscyplinarnym projekcie. Zawarliśmy 
stosowne porozumienie będące podstawą 
do prowadzenia wspólnych działań. 

– Jaki jest zakres prac objętych pro-
jektem? 

– Realizacja współfinansowanego przez 
NCBiR projektu pt. „System zapewnienia 
bezpiecznej komunikacji IP w obszarze 
zarządzania siecią elektroenergetyczną” 

podzielona została na cztery etapy. Dwa 
pierwsze związane są z badaniami nauko-
wymi i polegają na opracowaniu koncepcji 
systemu ochrony i propozycji rozwiązań 
szczegółowych oraz ich weryfikacji w wa-
runkach laboratoryjnych. Kolejne dwie 
fazy wiążą się z wykonaniem prototypu 
systemu ochrony oraz jego weryfikacji 
i walidacji w warunkach operacyjnych, za-
kończonym potwierdzeniem osiągnięcia 
VIII poziomu gotowości technologicznej. 
Rozwiązanie będzie testowane z udziałem 

głównych interesariuszy projektu w wybra-
nych miejscach w infrastrukturze technolo-
gicznej sieci elektroenergetycznych. W tym 
celu konsorcjum podpisało porozumienia 
z operatorami systemu dystrybucyjnego 
i przesyłowego oraz z jednostką wytwórczą 
centralnie dysponowaną. Ostatnie donie-
sienia, głównie z rynku amerykańskiego 
wskazują na wykrycie nowych podatności 
w sterownikach systemu nadzorującego 
procesy technologiczne związane z pro-
dukcją i dystrybucją energii elektrycznej, co 
może prowadzić do destabilizacji systemu, 
a w skrajnych sytuacjach do blockout’u. To 
jest bardzo poważne ostrzeżenie, ponieważ 
większość takich systemów jest widoczna 
w Internecie. Na szczęście w Polsce poziom 
zagrożeń jest dużo mniejszy, ale przy coraz 
szerszym przechodzeniu na technologię 
internetową opartą na protokole IP ozna-
cza to konieczność zwiększenia poziomu 
ochrony kluczowej infrastruktury technolo-
gicznej sieci elektroenergetycznych. 

– Jakie jest zaawansowanie prowa-
dzonych prac? 

– Czas  realizacji tego projektu jest dość 
krótki, bo umowę z Narodowym Centrum 
Badań i Rozwoju na dofinansowanie pro-
jektu podpisaliśmy w grudniu 2012 roku, 
a zakończenie całego przedsięwzięcia 
przewidziane jest pod koniec 2015 roku. 
To wymusza na wszystkich partnerach 

prowadzenie intensywnych i skutecznych 
działań. Spotykamy się bardzo często 
i prezentujemy wyniki cząstkowe, podda-
jąc je wnikliwej weryfikacji.  Każdy z part-
nerów wnosi istotny wkład w tworzone 
rozwiązanie. Pierwsze dwa etapy zakoń-
czymy w połowie 2014 roku. Do końca 
tego roku chcemy wykonać projekty 
wszystkich mechanizmów, czyli sfinalizo-
wać fazę projektową, Mamy już uzgod-
nioną i przedyskutowaną koncepcję oraz 
przyjęty model rozproszonego mechani-
zmu ochrony. Opracowany został schemat 
głównego komponentu systemu ochrony, 
zwanego koncentratorem bezpiecznej 
komunikacji, który będzie współpracował 
z innymi elementami systemu ochrony, 
w tym między innymi z modułami uwie-
rzytelniania i nadzoru nad elementami, 
monitorowania ruchu sieciowego i pro-
dukcyjnego, powiadamiania i wizualizacji. 
Koncentrator ma także zapewnić ochronę 
przed przenikaniem złośliwego opro-
gramowania, które mogłyby naruszyć 
i zdestabilizować systemy automatyki 
związane ze sterowaniem i zarządzaniem 
siecią elektroenergetyczną. Rozwiązanie 
to będzie logicznym modułem grupują-
cym wszystkie elementy systemu insta-
lowane w ramach pojedynczego obiektu 
elektroenergetycznego. W skali globalnej, 
system będzie w głównej mierze funk-
cjonował jako federacja takich koncen-
tratorów. W warunkach laboratoryjnych 
działanie systemu będziemy testowali na 
początku przyszłego roku, najpierw w po-
staci odrębnych komponentów, a później 
poprzez ich zintegrowanie w warunkach 
zbliżonych do rzeczywistych. To pozwoli 
nam na wykonanie końcowej wersji opro-
gramowania. Naszymi produktami będzie 
zbiór różnych modułów i aplikacji, które 
będziemy instalować i testować w wybra-
nych obiektach systemu elektroenerge-
tycznego. W drugiej połowie przyszłego 
roku rozpoczniemy prace implementa-
cyjne związane z wykonaniem prototypu 
i sprawdzeniem jego działania,  najpierw 

Teleinformatyczne systemy zarządzania procesem wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii 
wymagają szczególnych zabezpieczeń i kompleksowej ochrony przed zagrożeniami. Nad stworze-
niem prototypowego mechanizmu skutecznej ochrony infrastruktury elektroenergetycznej przed 
internetową przestępczością, pracuje konsorcjum naukowo-przemysłowe, którego liderem jest 
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego. O założeniach interdyscyplinarne-
go projektu rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Markiem Amanowiczem z Zakładu Systemów Teleko-
munikacyjnych Wydziału Elektroniki WAT. 

na platformie badawczej, a później w wa-
runkach  operacyjnych. 

– Czy jest to trudne zadanie dla tak 
doświadczonych partnerów? 

– Infrastruktura teleinformatyczna 
u operatorów elektroenergetycznych jest 
w Polsce w procesie przekształceń i zmian. 
Wprowadzane są nowe rozwiązania, a my 
te sytuacje musimy przewidzieć. To stano-
wi dla nas pewien problem. Stąd koniecz-
ność stałej współpracy z operatorami, aby 
nasze rozwiązanie uwzględniało te zmiany 
i było dostosowane do rzeczywistości, 
która pojawi się w następnych latach. 
Musimy stworzyć niezawodny system te-
leinformatyczny, który zmniejszy tzw. ryzy-
ko  energetyczne i ochroni infrastrukturę 
technologiczną sieci elektroenergetycz-
nych przed skutkami  działań nieupraw-
nionych. 

– Skala i charakter takich zagrożeń są 
znaczne. Na jakich działaniach się kon-
centrujecie?

– Koncentrujemy się na działaniach naj-
ważniejszych dla uzyskania kompleksowej 
ochrony przed przestępczością interneto-
wą. Tworzymy pewien mechanizm, który 
będzie służyć ochronie i zabezpieczeniu 
wszystkich elementów związanych ze 
sterowaniem procesami wytwarzania, 
przesyłu i dystrybucji energii. Ten projekt 
nie rozwiąże globalnie problemu bezpie-
czeństwa w całej sieci elektroenergetycz-
nej, ale wskaże wiarygodną i sprawdzoną 
w praktyce metodę w jaki sposób można 
zabezpieczyć taką sieć. Jeżeli wszystko się 
powiedzie, to będzie doskonały wzorzec 
do upowszechnienia i do stosowania tego 
rozwiązania powszechnie, w całej sieci 
elektroenergetycznej. 

Rozmawiała Jolanta Czudak 

Dr inż. MIChAł KARPOWICZ z Pracowni Sterowania Siecią 
Główne osiągnięcia Pionu Naukowego NASK w obszarze sterowania sy-
stemami sieciowymi związane są z rozwojem algorytmów optymalizacji, 
narzędzi symulacji numerycznej oraz metod prognozowania procesów 
z niepewnością. Rozwiązania te pozwalają zwiększyć efektywność i bez-
pieczeństwo sieci teleinformatycznych, energetycznych i innych złożo-
nych systemów . Intensywnie rozwijane są także metody wczesnego wy-

krywania prób ataku i reagowania na incydenty naruszania bezpieczeństwa w sieciach 
teleinformatycznych, a także narzędzia ochrony danych prywatnych. Wśród tworzonych 
w Pionie Naukowym NASK rozwiązań biometrycznych znajdują się systemy kontroli 
dostępu wykorzystujące zaawansowane algorytmy rozpoznania tęczówki oraz systemy 
kontroli transakcji płatniczych na bazie weryfikacji podpisu odręcznego. 

nasK – nauKowa i aKademicKa sieć Komputerowa

Mariaż nauki z biznesem

Pion Naukowy NASK, którym kieruje 
prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, jest 
zaangażowany w realizację wielu przed-
sięwzięć krajowych i międzynarodowych. 
Większość z nich ma niezwykle istotne zna-
czenie dla zapewnienia bezpieczeństwa 
sieci teleinformatycznych i poprawy efek-
tywności tych systemów. Polscy naukowcy 
uczestniczą wspólnie z Politechniką w Ge-
nui i kilkunastoma wiodącymi partnerami 
komercyjnymi z branży teleinformatycznej 
w międzynarodowym projekcie ECONET. 
Realizowane w ramach 7 Programu Ra-
mowego Unii Europejskiej przedsięwzięcie 
dotyczy oszczędzania energii w sieciach 
komputerowych. Prototypowe rozwiąza-
nia, nad którymi pracują uczeni z Pionu 
Naukowego NASK, pozwalają na zreduko-
wanie poboru energii w sieci bez pogorsze-
nia jakości usług. Obecnie prowadzone są 
prace nad scenariuszem wdrożenia opra-
cowanych rozwiązań.

– W projekcie ECONET stworzyliśmy al-
gorytmy i mechanizmy sterowania – wyjaś-
nia prof. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz, 
dyrektor Pionu Naukowego. – Pozwalają 
one zoptymalizować zasady przesyłu da-
nych w sieci, tzn. zachować wysoką jakość 
transmisji i zaoszczędzić energię elektrycz-
ną. Oprócz tego, opracowaliśmy też szereg 
algorytmów, które sterują szybkością pracy 
procesorów w routerach, laptopach i kom-
puterach. 

Efekty projektu powinny zaintereso-
wać operatorów sieci telekomunikacyj-

Działalność Pionu Naukowego NASK 
skupiona jest na rozwoju mechanizmów 
sterowania i zapewnienia bezpieczeń-
stwa w systemach sieciowych. Inten-
sywnie rozwijane są także biometryczne 
metody rozpoznawania tożsamości na 
podstawie tęczówki, odcisków palca, 
geometrii dłoni oraz podpisu odręcz-
nego. Za autorską metodę testowania 
żywotności oka, znacznie zwiększającą 
bezpieczeństwo biometrii tęczówki, w li-
stopadzie 2011 roku NASK otrzymał pa-
tent USA.

NASK prowadzi badania naukowe związane z rozwojem 
nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Opracowa-
ne przez Pion Naukowy mechanizmy pozwalają na zwięk-
szenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa sieci 
teleinformatycznych, a także innych systemów sieciowych. 
Działalność instytutu badawczego budzi uznanie świata na-
uki i biznesu w kraju i za granicą. 

nych i przedsiębiorców, którzy chcą bu-
dować przewagę konkurencyjną na rynku 
krajowym i międzynarodowym. Przy 
zachowaniu wysokiej jakości transmisji 
danych pobór energii elektrycznej moż-
na zredukować średnio nawet o 20 proc. 
Wyniki osiągnięte w tym międzynarodo-
wym projekcie są zatem niezwykle obie-
cujące.

Bardzo ważną rolę Pion Naukowy 
NASK odgrywa też przy realizacji przed-
sięwzięć krajowych m.in. w koordyno-
wanym przez WAT projekcie dotyczą-
cym zapewnienia systemowej ochrony 
infrastruktury teleinformatycznej przed 
zagrożeniami internetowymi w sieci elek-
troenergetycznej. 

– Koncentrujemy się w tym przedsię-
wzięciu na działaniach związanych z pro-
jektowaniem zabezpieczeń dla systemów 
teleinformatycznych – podkreśla dy-
rektor Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. 
– Nasz zespół jest niewielki, ale pracują 
tu bardzo zdolni i kreatywni ludzie. Skom-
plikowane zadania badawczo-rozwojowe 
traktujemy jak osobiste wyzwania. Za-
wsze staramy się znaleźć najlepszy spo-
sób na ich rozwiązanie. Jesteśmy bardzo 
skuteczni w tych działaniach, może dla-
tego, że prawie wszyscy wywodzimy się 
z obszaru informatyki stosowanej i au-
tomatyki. Dysponujemy uniwersalnym 
zestawem narzędzi, które pozwalają nam 
zajmować się bardzo szerokim spektrum 
zagadnień. 

Badania Pionu Naukowego prowadzo-
ne są w ścisłej współpracy z personelem 
technicznym NASK oraz z zespołem CERT 
Polska. W 1991 r. to właśnie NASK pod-
łączył Polskę do Internetu. Wzrastająca 
w ostatnich latach aktywność badawczo
-rozwojowa instytutu plasuje go w czo-
łówce instytucji naukowych działających 
w obszarze telekomunikacji.  (jc)

Pion naukowy NASK aktywnie uczest-
niczy w projektach, które mają bardzo 
często charakter pionierski. Jednym 
z najambitniejszych zadań realizowanych 
w tym zakresie jest opracowanie proce-
dur numerycznych dla zoptymalizowania 
działalności największego w Kanadzie 
systemu dystrybucji wody, obejmujące-
go Toronto i okolice. Zadanie jest częścią 
przedsięwzięcia, w którym NASK jest klu-
czowym partnerem firmy IBI Grup. Polscy 
naukowcy współtworzą oprogramowa-
nie systemu automatycznego sterowania 
bardzo dużą  liczbą pomp. Pozwoli to na 
poprawę bezpieczeństwa oraz obniżenie 
kosztów eksploatacji systemu zaopatru-
jącego w wodę ok. 4 mln mieszkańców.

 – W działających na całym świecie cen-
trach dystrybucji wody nie doszło jeszcze 
do zastosowania tego rodzaju systemów 
optymalizacji na taką skalę – wyznaje prof. 
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz. – Na tym 
etapie realizacji nie mamy jeszcze gwaran-
cji, że odniesiemy sukces, ale również dla-
tego podjęliśmy to pionierskie wyzwanie. 
Nad rozwojem systemu pracuje w naszym 
pionie niewielki zespół numeryków, ale są 
to wybitni specjaliści. W ciągu trzech lat 
wykonali wielki nakład pracy. Przy okazji 
udało im się skorygować szereg błędów 
utrudniających sprawne funkcjonowanie 
obecnego systemu. 

Projekt zbliża się już do finału. Obecnie 
prowadzone są w Toronto testy polskich 
rozwiązań na obiekcie. Pion Naukowy 
NASK czeka z niecierpliwością na końcowe 
efekty. Jeśli wszystko się powiedzie, będzie 
to jedno z pierwszych tego typu rozwiązań 
na świecie. Koszty funkcjonowania kana-
dyjskiego systemu dystrybucji wody zo-
staną zmniejszone, a polscy uczeni po raz 
kolejny udowodnią, że są w stanie sprostać 
największym wyzwaniom. 

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

Fot. Archiwum

W Polsce musi być stworzony system teleinfor-
matyczny, który zmniejszy tak zwane ryzyko 
energetyczne.

Prototyp energooszczędnej sieci w Laboratorium Technik Wirtualnych Internetu NASK

Fot. Archiwum
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Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metro-
politalnego (to oficjalna nazwa projektu) będzie działać pod marką EcoGenerator. Za 
realizację inwestycji odpowiada miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. 
Instalacja będzie unieszkodliwiać 150 tys. ton odpadów komunalnych ze Szczecina 
i kilkudziesięciu gmin województwa. EcoGenerator stanie się ważnym źródłem czy-
stej energii dla Szczecina. W zależności od potrzeb będzie produkował w kogeneracji 
energię elektryczną (nom. 9,35 MWe) i energię cieplną (nom. 32 MWth) albo wy-
łącznie elektryczną (nom. 14 MWe). Paliwem dla EcoGeneratora będą odpady, któ-
re nie nadają się do recyklingu. Spalarnia spełni najwyższe standardy środowiskowe 
w zakresie emisji spalin. Wartość całego projektu wynosi 711 mln zł. Główne źródła 
finansowania: 255 mln zł – unijna dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko, 280,7 mln zł – pożyczka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, 60 mln zł – środki własne Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, 
który realizuje inwestycję. 

EcoGenerator – dobra energia i czyste środowisko SzczecińSka Spalarnia czeka na zielone światło z centrali

Czas na odważne decyzje

– Dlaczego potrzebne są zmiany 
w umowie?

– Już po rozstrzygnięciu przetargu na 
budowę naszej spalarni okazało się, że wy-
konawca, czyli Mostostal Warszawa S.A. 
ma poważne problemy finansowe, co m.in. 
przełożyło się na znaczne, bo sięgające 
50 proc. zmniejszenie zatrudnienia. Tym-
czasem nasz kontrakt nie przewiduje zalicz-
kowania prowadzonych prac. Wykonawca 
musi dysponować nie tylko odpowiednimi 
możliwościami kadrowymi, ale i finanso-
wymi. Alternatywą jest rozłożenie ciężaru 

w sprawie dokonanej zamiany dostawców, 
które prowadzi Urząd Zamówień Publicz-
nych. Od rozstrzygnięcia prezesa UZP zależy, 
czy zakwestionuje wyłączenie firmy CNIM 
jako dostawcy technologii, czy też uzna to za 
zasadne i będziemy mogli prowadzić wspól-
ne działania z Rafako i Hitachi. 

– Wyjaśnianie spornych spraw wstrzy-
muje realizację inwestycji?

– Na pewno ją bardzo utrudnia i spo-
walnia. Mamy pozytywną decyzję KE, która 
oceniała nasz projekt. Posiadamy prawo-
mocne pozwolenie na budowę spalarni 

Znacznie łatwiej było uzyskać zgodę mieszkańców na lokalizację spalarni w środku miasta, niż przekonać instytucję 
nadzorującą (NFOŚiGW) do niezbędnej korekty umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. 
Tomasz Lachowicz, prezes Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie, miejskiej spółki która realizuje tę inwe-
stycję, nie traci nadziei, że rozsądek zwycięży. 

inwestycji na podwykonawców. W związku 
z tym uznaliśmy, że umowa na wykonanie 
inwestycji musi być dostosowana do nowej 
sytuacji. Chcemy do minimum ograniczyć 
ryzyka dla przedsięwzięcia wartego ponad 
711 mln zł. Dlatego zwróciłem się o akcep-
tację na dokonanie zmiany w umowie do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej, który udzielił nam 
280 mln zł pożyczki na budowę spalarni 
odpadów. 

– O co konkretnie pan zabiega?
– O zgodę na zmianę w umowie zakresu 

prac, co do których Mostostal zobowiązał 
się, że wykona samodzielnie. Chcę też, aby 
podwykonawcy mogli rozliczać się bez-
pośrednio z Zakładem Unieszkodliwiania 
Odpadów. Przy niepewnej sytuacji finan-
sowej Mostostalu rozsądek nakazuje, żeby 
tak postąpić. Wiemy, jak to wyglądało przy 
budowie autostrad, dlatego taka ostrożność 
jest konieczna. Nie chcemy narażać lokal-
nych firm budowlanych na problemy. Poza 
tym, zgodnie z polskim prawem, inwestor 
i wykonawca są solidarnie odpowiedzialni 
za podwykonawców, także tych niezgłoszo-

oraz przeprowadzoną wyłącznie na nasz 
wniosek powtórną ocenę oddziaływania na 
środowisko. Pozostaje tylko budować, ale 
dopóki nie rozstrzygniemy wszystkich wąt-
pliwości, prace budowlane nie ruszą pełną 
parą, a czasu jest coraz mniej. Inwestycja 
musi zakończyć się pod koniec 2015 roku. 
Zostały tylko dwa lata na wybudowanie 
i rozruch spalarni. Jeśli EkoGenerator ma 
powstać, a wierzę, że tak się stanie, bo to 
inwestycja ze wszech miar potrzebna regio-
nowi, to najwyższa pora na podjęcie odważ-
nych decyzji przez instytucje nadzorujące. 
 Rozmawiała Jolanta Czudak

nych. Nie mogę narażać interesu miejskiej 
spółki na takie ryzyko finansowe.

– Partnerem Mostostalu w realiza-
cji inwestycji miała być francuska firma 
CNIM. Dlaczego Francuzi nie biorą już 
udziału w tym przedsięwzięciu?

– Francuska grupa CNIM w przetargu 
na budowę spalarni w Szczecinie użyczyła, 
Mostostalowi swojego doświadczenia w za-
kresie technologii. Po rozstrzygnięciu prze-
targu Mostostal i CNIM przedstawili nam 
umowę o współpracy, która była sprzeczna 
z kontraktem głównym, dlatego nie mogli-
śmy jej zatwierdzić. Mostostal znalazł sobie 
nowych dostawców technologii. Rafako ma 
wykonać kocioł, a ruszt firma Hitachi Power 
Europe Service. Nie mamy zastrzeżeń do tej 
zamiany, ponieważ zaproponowane przez 
nich urządzenia spełniają wszystkie wyma-
gane kontraktem parametry jakościowe 
i techniczne, przy zachowaniu ustalonych 
w przetargu cen i terminów realizacji. Po-
nadto obie wspomniane firmy mają nie-
zbędne doświadczenie i potencjał do rea-
lizacji powierzonych im zadań. Czekamy na 
zakończenie postępowania wyjaśniającego 

preStiżowa nagroda dla związku MiędzygMinnego dS. ekologii w żywcu   

EKOLAURY  
SuSzarnia oSadów ściekowych w żywcu

Droga i nowoczesna
– Jakie znaczenie ta nagroda ma dla laureata?
– Ta nagroda jest ukoronowaniem ogromnego 

wysiłku inwestycyjnego, jaki towarzyszył nam pod-
czas pierwszej i drugiej fazy realizacji niezwykle 
złożonego i wielozadaniowego projektu, wartego 
ponad 700 mln zł netto. Mamy wielką satysfakcję, 
że zostało to docenione przez kapitułę konkursową, 
ale najbardziej cieszą nas uzyskane już efekty. Ten 
projekt oprócz korzyści ekologicznych i znacznej 
poprawy warunków życia, jest też wspaniałą szansą 
na inwestycyjny i turystyczny rozwój Żywiecczyzny.

– Na jakim etapie jest realizacja projektu 
„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”? 

– Wielkimi krokami zbliżamy się do jego zakończe-
nia. Obecnie na terenie 11 gmin biorących udział w 
projekcie, powstało ponad 1000 km sieci kanalizacyj-
nej i około 150 km sieci wodociągowej. Na bieżąco 
wykonywane są także podłączenia sieci do posesji i 
tzw. przepięcia. Co więcej, wszystkie przetargi na kon-
trakty podstawowe – dotyczące budowy sieci, a było 
ich około 20 zostały rozstrzygnięte. Niestety, w dobie 
kryzysu nie było to łatwe zadanie, dlatego nie obeszło 
się bez pewnych opóźnień. Jednak przy realizacji tak 
dużego projektu należało się z tym liczyć. 

– Niedawno oddano też do eksploatacji nowo-
czesną suszarnię osadów ściekowych.

– Suszarnia została otwarta 13 września br. i zloka-
lizowana jest na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu. Instalacja może 
przyjąć zarówno odwodnione osady z oczyszczalni 

W ramach pierwszej fazy inwestycji, która zakoń-
czyła się w grudniu 2010 r. kluczowym zadaniem 
była rozbudowa i modernizacja trzech oczyszczalni 
ścieków w: Żywcu, Cięcinie i Zwardoniu, a także przy-
gotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej na 
potrzeby realizacji fazy drugiej projektu. 

Drugi etap przedsięwzięcia, w głównej mierze 
dotyczy budowy 1177 km sieci kanalizacyjnej i 178 
km sieci wodociągowej. Obecne zaawansowanie 
wszystkich prac jest na poziomie 87 proc., a inaczej 
mówiąc,  powstało już 1024 km kanalizacji oraz 154 
km wodociągu. Istotne dla całego przedsięwzięcia są 
również  dwa kontrakty realizowane przy współudzia-
le finansowym i wykonawczym Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji, a są to prace nad 
uszczelnieniem istniejących odcinków sieci kanaliza-
cyjnej i wodociągowej w samym Żywcu oraz budowa 
nowoczesnej instalacji suszenia osadów, która została 
uruchomiona we wrześniu br.

Nowe przepisy zmieniły podejście do tego typu 
odpadów i nałożyły szereg wymagań. Jedną z dróg 
ich unieszkodliwiania jest termiczna utylizacja i dlate-
go zdecydowano się tu na taką inwestycję. Żywiecka 
suszarnia osadów ściekowych jest jedną z niewielu 
tego typu w Polsce, która została wyposażona w naj-
nowocześniejsze urządzenia dostępne na światowym 
rynku. Była to bardzo kosztowna inwestycja, ale jak 
twierdzą decydenci, warto było wyłożyć na nią takie 
pieniądze. Trafiać do niej będą przede wszystkim osa-

ścieków w Żywcu jak i dowożone z innych oczyszczal-
ni. W efekcie tego procesu powstaje produkt bez-
pieczny dla środowiska o parametrach kaloryczności 
zbliżonych do węgla brunatnego. Przy współudziale 
finansowym i wykonawczym MPWiK, na ukończe-
niu są także prace związane z uszczelnieniem 20 km 
sieci kanalizacyjnej i 9 km sieci wodociągowej na te-
renie miasta Żywca. Pozwoli to na zwiększenie efek-
tywności działania sieci kanalizacyjnej, zmniejszenia 
kosztów eksploatacyjnych i wyeliminowania zjawiska 
wtórnego zanieczyszczania wody. 

– Druga faza projektu jest już na ukończeniu. 
Czy są dalsze plany na kontynuację wspólnych 
działań prowadzonych w ramach Związku? 

– Mamy wielki potencjał, który został wypraco-
wany podczas wieloletniej realizacji tych wszyst-
kich inwestycji podczas pierwszej i drugiej fazy pro-
jektu. Stworzyliśmy sprawnie działające struktury 
administracyjne, dlatego szkoda byłoby to zmarno-
wać. Podjęliśmy już działania zmierzające w kierun-
ku rozpoczęcia inwestycji związanej z rewitalizacją 
rzek, potoków i Jeziora Żywieckiego, jako działania 
na rzecz ochrony przeciwpowodziowej. Chcemy 
w przyszłym roku skompletować potrzebną doku-
mentację i opracować szczegółową koncepcję, tak 
by móc starać się o kolejne środki z Unii Europej-
skiej. Nie ukrywam, że czekamy także na zmianę 
prawa wodnego, które pozwoli samorządom tymi 
środkami dysponować. 

Rozmawiała Magdalena Pawlus

dy z oczyszczalni z Żywca, a ponadto dowożone z oko-
licznych miejscowości. 

W suszarni odwodniony osad ściekowy podda-
wany  jest procesowi suszenia w średniotempera-
turowej suszarni taśmowej. W efekcie tego procesu 
powstaje produkt bezpieczny dla środowiska, który 
stanowi materiał energetyczny o parametrach ka-
loryczności zbliżonych do węgla brunatnego. Dzięki 
temu będzie wykorzystywany do produkcji energii 
cieplnej. Nowoczesna suszarnia pozwala na kom-
pleksowe uporządkowanie gospodarki osadowej 
w Żywcu oraz w okolicznych gminach.   

Wysuszone osady odbiera jedna z firm, która 
obecnie jest największym producentem paliw alter-
natywnych na polskim rynku. Odbiorcami ich będą 
też cementownie, które wykorzystają je jako paliwo 
alternatywne w procesie produkcji. 

Docelowa ilość osadu przeznaczonego do suszenia 
wynosić będzie 13 300 ton/rok, natomiast wydajność 
instalacji wyrażona ilością wody do odparowania wy-
nosi min. 1 300 kgH2O/h. 

Budowa instalacji suszenia osadów jest jednym 
z zadań wchodzących w skład Projektu „Oczyszczanie 
ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”, realizowanego 
przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, 
natomiast inwestorem (stroną umowy) było Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu. 
Na całą inwestycję wydano prawie 15 mln złotych 
netto.   (if)

Grand Prix w kategorii wodno-ściekowej  XII edycji ogólnopolskiego kon-
kursu EKOLAURY otrzymał Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. 
Tę prestiżową nagrodę Polska Izba Ekologii przyznała za realizację projektu 
„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, w który zaangażowanych jest 
11 gmin. Efekty wspólnych działań są imponujące dla środowiska oraz 
poprawy standardu życia mieszkańców. Janusz Michałek, przewodniczący 
Zarządu Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu jest dumny z tego 
wyróżnienia. Projekt „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” dotyczy kompleksowego uregulowania  

gospodarki wodno-ściekowej na ternie 11 gmin powiatu żywieckiego.

Projekt pn. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla  Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w ramach działania 2.1 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
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Oczyszczalnie ścieków  
w Żywcu


