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Andrzej Misiołek 

 

WPROWADZENIE 

 

W związku z ponownym „odkryciem” problemu smogu w Polsce w 2016 roku mass-media 

starają się przedstawić sytuację w sposób sensacyjny. Aby jednak nie podejmować dyskusji pod 

wpływem emocji, prześledźmy skalę tego zjawiska na przestrzeni ostatnich 50 lat. W latach 

 60 – 70 ubiegłego wieku, kiedy to działały na dużą skalę zakłady przemysłu ciężkiego, położone 

blisko centrów miast Aglomeracji Górnośląskiej, stężenia średnioroczne pyłu były około  

10–krotnie wyższe niż obecnie. Pomiary dotyczyły pyłu całkowitego i były wykonywane  

z mniejszą dokładnością niż obecnie. Po 2000 roku większość dużych zakładów (huty, koksownie  

i kopalnie) zaprzestała emisji z powodu likwidacji. Jednocześnie z powodu wprowadzenia ostrych 

norm i urządzeń odpylających, szczególnie w energetyce, emisja pyłów do powietrza gwałtownie 

spadła. Obecnie emisje przemysłowe nie mają już znaczącego wpływu na zanieczyszczenie 

powietrza. Od roku 1992 stężenia średnioroczne pyłu PM 10 utrzymują się na poziomie  

40-60 μg/m3. 

Rokiem szczególnie niekorzystnym ze względu na warunki atmosferyczne był 2006, kiedy to 

dobowe stężenia pyłu PM 10 sięgały od 300 do 1100μg/m3. Podobne warunki wystąpiły w latach 

2010, 2012 i 2016. Tak wysokie stężenia pyłów występują zawsze w sezonie grzewczym, od 

października do marca,  i są wyraźnie skorelowane z temperaturą i prędkością wiatru. Skoro 

emisje przemysłowe nie zmieniają się istotnie w ciągu roku, podobnie emisja z transportu jest 

zależna od natężenia ruchu, a ono nie zmienia się w sezonie grzewczym, to znaczy, że  

za przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu w powietrzu odpowiada głównie emisja  

z ogrzewania budynków. Wskazuje też na to skład pyłu, gdzie w drobnej frakcji PM 1 węgiel – 

elementarny i organiczny – stanowi od 50 do 70% masy w składzie pyłu. 

W Programie Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego, sporządzonym w 2010 roku  

na podstawie wyników pomiarów dla roku 2006 w wyniku modelowania rozkładu stężeń 

zanieczyszczeń określono procentowe udziały poszczególnych typów emisji w kształtowaniu 

stężeń zanieczyszczeń w poszczególnych strefach. Emisja punktowa – z dużych emitorów 

przemysłowych ma wkład w stężenia pyłu na poziomie 6-21% w zależności od strefy. Największy 
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wpływ emisji przemysłowej obserwujemy w aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej ze względu  

na duże elektrownie, kopalnie i koksownie.  

Udział emisji liniowej (komunikacyjnej) jest największy w obrębie dużych zwartych miast, przez 

które przebiegają ruchliwe drogi o dużym znaczeniu – Częstochowy i Bielska – Białej. 

Zdecydowanie największy wpływ ma jednak występująca w sezonie grzewczym emisja 

powierzchniowa, zwana również niską emisją ze względu na niewielkie wysokości emitorów. 

Poza sezonem grzewczym stężenia zanieczyszczeń mieszczą się w granicach normy 40μg/m3 lub 

nieznacznie od niej odbiegają. Największym problemem są epizody smogowe, występujące przy 

niskich temperaturach i braku wiatru.  Występują one w zimie i największe znaczenie mają  

na terenach gęsto zamieszkałych, gdzie wyrządzają największe szkody zdrowotne.  

Na tych obszarach należy skupić największą uwagę. Dla nich należy stworzyć odpowiednie ramy 

prawne działań. Obecnie obowiązujący podział na strefy – miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, 

aglomeracje i strefy poza aglomeracjami doprowadziły do sytuacji, w której całe województwa  

są jednocześnie strefami, w których następują przekroczenia dopuszczalnych stężeń 

zanieczyszczeń. Takie podejście utrudnia skupienie się na obszarach naprawdę zagrożonych.  

Również środki techniczne i finansowe powinny zostać skierowane tam, gdzie problem jakości 

powietrza dotyka największą liczbę mieszkańców. Należy skierować te środki na bezpośrednie 

ograniczanie emisji z ogrzewania domów mieszkalnych, gdyż to ona ma decydujący wpływ  

na wzrost stężeń zanieczyszczeń powyżej obowiązujących norm.  

Rozproszenie środków na różne typy emisji i na obszary całych województw powoduje, że mimo 

wydatkowanych środków i uchwalanych regulacji prawnych, dotychczasowe działania  

nie przynoszą widocznych rezultatów. 
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Dr inż. Krystyna Kubica, ekspert PIE1 

 

INSTALACJE SPALANIA PALIW STAŁYCH – WĘGLA I BIOMASY, 

MAŁEJ MOCY - CZY MOŻEMY MIEĆ CZYSTSZĄ ENERGIĘ CIEPLNĄ 

W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z PALIW 

STAŁYCH? 

„…to nie paliwa stałe stosowane w indywidualnych gospodarstwach domowych  

są odpowiedzialne za zanieczyszczanie środowiska, ale technologie ich spalania” 

 

Wprowadzenie 

Jednym z najważniejszych działań w zakresie poprawy jakości powietrza jest redukcja emisji 

zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z emitorów o wysokości poniżej 40 m – emisji 

niskiej. Polska należy do tych krajów, w których głównym źródłem powstawania niskiej emisji jest 

sektor komunalno-bytowy. W 2014 roku w Polsce udział emisji z sektora komunalno-bytowego 

w całkowitej rocznej emisji CO (tlenku węgla), NMLZO (niemetanowych lotnych związków 

organicznych), pyłów TSP, PM10, PM2.5, WWA (wielopierścieniowych węglowodorów  

aromatycznych) i PCDD/PCDFs (dibenzodioksyn i furanów) wynosił odpowiednio: 62,2%, 

18,6% 39,1%, 48,5%, 49,7%, 85,7%, 58,7% [1]2. Udział tego sektora w całkowitej krajowej emisji 

powyżej wymienionych zanieczyszczeń nie ulegał znaczącej zmianie/redukcji od wielu lat, jest 

bowiem uzależniony od długości sezonu grzewczego, ale także z uwagi na brak systemowych 

ogólnokrajowych działań, w tym wsparcia finansowego dla indywidualnych gospodarstw 

domowych. Raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dotyczący jakości powietrza  

w Europie potwierdza regionalne zróżnicowanie jakości powietrza w krajach UE i występowanie 

tzw. hot – spotów, do których został zaliczony obszar Europy środkowo-wschodniej, obejmujący 

swym zasięgiem woj. śląskie i małopolskie [2].  

Główną przyczyną tej sytuacji jak wiadomo jest pozyskiwanie ciepła ze spalania paliw stałych  

w urządzeniach grzewczych małej mocy – piecach, kotłach c.o., o znaczącym udziale tych nisko 

                                                           
1 PIE – Polska Izba Ekologii [przyp. red.] 
2 Spis literatury znajduje się na końcu artykułu [przyp. red.] 
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efektywnych energetycznie i ekologicznie, i starej konstrukcji. W Polsce jest około 13 852,8 tys. 

gospodarstw domowych, w tym 29% (4 060 tys.) posiada indywidualne instalacje spalania węgla 

(kotły, piece), a 14,45% (1 960 tys.) indywidualne instalacje spalania drewna (kotły, piece) [3]. 

Ponad 20% eksploatowanych instalacji spalania paliw stałych urządzeń grzewczych to urządzenia 

grzewcze, których wiek to 20 lat i więcej [4]. Rocznie spala się w nich około 8 - 10 mln ton węgla 

(ok. 9,6 mln ton w 2015 r.) i 8-11 mln ton drewna, w zależności długości sezonu grzewczego [5]. 

Ilość zużytego paliwa stałego w 2015 r. odpowiada instalacji spalania o mocy cieplnej  

ok. 25 GW. Jak wiadomo powszechnie, przyczyną tak dużego negatywnego wpływu instalacji 

spalania paliw stałych małej mocy jest również stosowanie węgla niskiej jakości, a także 

pozasortymentowych mułów i flotokoncentratów węglowych [6].  

Sytuacja taka spowodowana jest nie tylko stosowaniem węgla i drewna w przestarzałych 

urządzeniach grzewczych małej mocy, ale także:  

 brakiem dotychczas uregulowań prawnych odnoszących się do wprowadzanych  

do obrotu i użytkowania urządzeń grzewczych małej mocy, zwłaszcza kotłów c.o.  

i standardów jakościowych – norm w odniesieniu do paliw, w szczególności węgla jako 

paliwa używanego w tych instalacjach spalania oraz brak nadzoru nad tymi instalacjami 

spalania i rynkiem paliw (aktualnie trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra 

Rozwoju  w sprawie standardów emisji dla kotłów na paliwa stałe i w sprawie standardów 

jakości paliw stałych [7, 8];  

 problemem jest również nadmierne zużycie paliw wynikające z braku odpowiedniej 

izolacji budynków i wynikająca stąd w pierwszej kolejności konieczność przeprowadzenia 

termomodernizacji budynków mieszkalnych;  

 duże obciążenie dla środowiska potęgowane jest także często „złą praktyką” spalania 

odpadów komunalnych, zwłaszcza odpadowych tworzyw sztucznych;  

 wysoki poziom zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (średnia krajowa – 

27,2% i unijna – 24,2%) i wynikające stąd względy ekonomiczne, pozorne oszczędności 

związane ze stosowaniem najtańszych paliw stałych, jednocześnie paliw bardzo niskiej 

jakości oraz instalowanie tanich i prostych konstrukcji, jednocześnie urządzeń o niskiej 

sprawności energetycznej i wysokiej emisji zanieczyszczeń; 

 brak wiedzy, świadomości właścicieli starych urządzeń grzewczych na paliwa stałe  

o zagrożeniu dla własnego zdrowia, swoich bliskich i sąsiadów, wynikającym  
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z użytkowania takich instalacji i o pozytywnych skutkach ekonomicznych  

ich wyeliminowania. 

Przyjęte w 2015 r. dwa istotne dokumenty o zasięgu ogólnokrajowym, Krajowy Program 

Ochrony Powietrza oraz tzw. ustawa antysmogowa – ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie 

ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1593) stały się podstawowymi 

narzędziami pozatechnicznymi, które pozwalają podejmować określone działania na poziomie 

samorządu terytorialnego – wojewódzkiego, gminnego dla ograniczania emisji niskiej i poprawy 

jakości powietrza [9, 10]. Wykorzystują tę możliwość już dwa województwa – śląskie  

i małopolskie. Jednak bez działań na poziomie krajowym, porządkujących rynek urządzeń 

grzewczych na paliwa stałe oraz paliw stałych, nie uzyska się oczekiwanego poziomu poprawy 

jakości powietrza. Do nich należy jak najszybsze wprowadzenie uregulowań prawnych 

dotyczących standardów energetyczno-emisyjnych dla urządzeń grzewczych małej mocy  

i standardów jakościowych dla paliw stałych (zwłaszcza węgla dla indywidualnych gospodarstw 

domowych) oraz systemu nadzoru i kontroli nad rynkiem tych paliw i stanem instalacji spalania.  

Diagnoza stanu rynku instalacji spalania małej mocy na paliwa stałe w Polsce 

W tym miejscu należy podkreślić, że spalanie paliw stałych w źródłach małej mocy winno być 

traktowane jako integralny układ PALIWO ↔ URZĄDZENIE GRZEWCZE ↔ KOMIN.  

O wielkości emisji z procesu spalania paliw stałych w eksploatowanych urządzeniach grzewczych 

małej mocy, oprócz organizacji procesu spalania w nim zastosowanej i jakości paliwa decyduje 

również układ odprowadzenia spalin. Dobór komina, jego konstrukcja (wymiary) oraz materiały 

konstrukcyjne mają bardzo istotny wpływ na przebieg procesu spalania, uzyskiwaną sprawność 

cieplną oraz ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery. Prawidłowe działanie tego 

systemu winno podlegać określonemu nadzorowi i kontroli. Równocześnie z wprowadzaniem 

standardów emisyjnych dla kotłów c.o. oraz kryteriów jakościowych dla paliw stałych niezbędne 

jest wdrożenie systemu kontroli palenisk domowych. Uchroni to przed stosowaniem 

niewłaściwych paliw, spalaniem śmieci oraz zagrożeniem dla zdrowia i życia,  

w przypadku niewłaściwej eksploatacji instalacji spalania paliw stałych.  

Ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł spalania paliw stałych małej mocy, 

eksploatowanych w sektorze komunalno-bytowym wymaga działań technicznych  

i pozatechnicznych. Do działań technicznych pierwotnych, zwiększających efektywność 

energetyczną i ekologiczną instalacji spalania, zalicza się przede wszystkim optymalizację procesu 

spalania paliwa w urządzeniach grzewczych (konstrukcje kotłów/pieców/kominków, techniki 
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BAT3), odpowiednią jakość paliw zgodnie z wymaganiami technicznymi urządzeń grzewczych,  

a także dobór systemu odprowadzania spalin. Emisję pyłu i zaadsorbowanych na jego 

powierzchni toksycznych zanieczyszczeń organicznych, czy metali ciężkich, można ograniczyć 

stosując systemy odpylania. Do ekonomicznie uzasadnionych i technicznie efektywnych należy  

w tym przypadku zaliczyć elektrofiltry. Należy jednak podkreślić, że względy ekonomiczne 

przemawiają na korzyść tych pierwszych. 

Urządzenia grzewcze  

Od około 20 lat w krajach UE i w Polsce nastąpił znaczący postęp w technice spalania paliw 

stałych – węgla i biomasy drzewnej (rolnej również), który zaowocował dostępnością na rynku 

kotłów z automatycznym podawaniem paliwa – kotły węglowe z palnikiem retortowym  

i podsuwowym, kotły pelletowe, a także kotły z ręcznym podawaniem paliwa wyposażone  

w system dystrybucji i kontroli powietrza [11]. Polska jest liderem europejskiego rynku kotłów na 

paliwa stałe z 37% w nim udziałem, z produkcją około 170-180 tys. szt. rocznie [12]. Polska 

branża produkująca kotły małej mocy opalane paliwami stałymi – węglem i stałymi biopaliwami 

jest nie tylko jedną z największych w Europie, ale też słynącą ze swoich nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych. Niektóre z ich produktów są eksportowane za granicę, np. kotły pelletowe, 

znajdując się na niemieckiej liście BAFA4 [13].  

Należy podkreślić, że część krajowych producentów, dysponujących odpowiednim zapleczem 

i kulturą techniczną, produkuje nowoczesne urządzenia grzewcze, zwłaszcza kotły o konstrukcji 

spełniającej wymagania BAT i decyduje się na przeprowadzenie dobrowolnych badań 

atestacyjnych, na zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 (tabela 1) [14], zakończonych 

pozytywnym wynikiem i wystawieniem odpowiedniego świadectwa. Jednakże istotna część 

kotłów sprzedawanych w kraju nie jest zgłaszana do badań energetyczno-emisyjnych, czemu 

winien jest brak przymusu prawnego w tym zakresie i brak standardów jakościowych dla 

urządzeń grzewczych wprowadzanych na rynek. W wyniku tego do obrotu i użytkowania 

wprowadzono w ostatnich latach znaczną ilość kotłów pozaklasowych (ponad 70%),  

nie spełniających wymagań nawet najniższej klasy – klasy 3 wg PN-EN 303-5:2012.  

 

 

                                                           
3 BAT – Best Available Technique – Najlepsze Dostępne Techniki [przyp. red.] 
4 BAFA – Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Federalny Urząd Gospodarki i Kontroli 
Eksportu [przyp. red.] 
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Tabela 1. Wymagania emisyjne normy produktowej dla kotłów opalanych 

paliwami stałymi o mocy równej lub niższej 500kW (0,5 MW) wg PN EN 303-

5:2012 [14] 

 

 

PALIWO 

 

Nominalna 
moc 
cieplna 

w kW 

Graniczne wartości emisji 

mg/m3 przy 10 % O2*1 

CO OGC*2 Pył (TSP) 

Klasa Etap wprowadzenia Etap wprowadzenia 

Załadunek ręczny 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

 

Biopaliwo 

 50 5000 

1200 700 

150 

50 30 

150 

75 60 

> 50 do 150 2500 100 150 

>150 do 500 1200 100 150 

 

Paliwo 
kopalne 

≥ 50 5000 150 125 

> 50 do 150 2500 100 125 

>150 do 500 1200 100 125 

Załadunek 
automatyczny          

 

Biopaliwo 

 50 3000 

1000 500 

100 

30 20 

150 

60 40 

> 50 do 150 2500 80 150 

>150 do 500 1200 80 150 

 

Paliwo 
kopalne 

≥ 50 3000 100 125 

> 50 do 150 2500 80 125 

>150 do 500 1200 80 125 

*1 odniesiona do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar;  

*2 zawartość organicznych związków gazowych, węgla organicznie związanego.  
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W 2015 roku kotły z automatycznym podawaniem paliwa – z palnikiem retortowym lub 

podsuwowym stanowiły około 35% rynku kotłów węglowych. Jednak w dalszym ciągu kotły  

z ręcznym, okresowym podawaniem paliwa stanowią znaczący udział w rynku instalacji 

grzewczych, ze znaczącym udziałem kotłów pozaklasowych (nawet do 60%), nie posiadających 

żadnych certyfikatów jakości [15]. 

Przeprowadzona ostatnio uproszczona analiza wykazuje, że w kraju działa blisko 200 

producentów urządzeń na paliwa stałe, przy czym niespełna 10-15% z nich wdrożyło  

do produkcji kotły c.o. na paliwo stałe (mocy cieplnej poniżej 50kW), spełniające wymagania 

energetyczne i emisyjne klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012, potwierdzone certyfikatem 

laboratorium akredytowanego przez PCA5 [13]. Należy jednak podkreślić, że urządzenia  

te stanowią około 5-10% urządzeń dostępnych na rynku. Niektóre z nich spełniają już 

wymagania rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (rozporządzenie do tzw. dyrektywy 

Ekoprojekt). 

Ten stan potwierdzają wyniki Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe”, 

organizowanego przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania 

Energii. 

Nowoczesne kotły na paliwa stałe charakteryzują się wysoką średnioroczną sprawnością 

energetyczną, mogą współpracować w układzie z instalacjami solarnymi. Ich praca może być 

zdalnie sterowana z wykorzystaniem odpowiedniego systemu. 

Systemy odpylania  

W wielu krajach zachodnich (Szwajcaria, Wielka Brytania, Niemcy, Austria), stosowane  

są elektrofiltry w kotłach/piecach małej mocy opalanych paliwami stałymi. Prowadzone od kilku 

lat prace Politechniki Śląskiej we współpracy z Sektorem Małych i Średnich Przedsiębiorstw  

zaowocowały krajowymi rozwiązaniami systemów odpylania (elektrofiltrów) dla kotłów małej 

mocy, montowanych w układzie „za kotłem” [16]. Umożliwiają one redukcję emisji pyłu  

od 60-90% i tym samym toksycznych substancji na nich zaadsorbowanych oraz niektórych metali 

ciężkich do poziomów poniżej 20mg/m3 (w warunkach standardowych, PN-EN 303-5:2012). 

Dzięki nim stężenie pyłu w spalinach może ulec ograniczeniu do poziomów poniżej 20mg/m3 

(w warunkach standardowych), czyli do poziomów znacząco niższych od standardów 

określonych normą PN-EN 303-5:2012, czy rozporządzeniem KE (UE) 2015/1189 [14, 17]. 

                                                           
5 Polskie Centrum Akredytacji [przyp. red.] 
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Koszt systemu odpylania to około 2,5-3 tys. zł. Trwają także prace nad elektrofiltrami  

do montowania na kominach, planowane są prace pilotażowe prowadzone w kilku gminach  

w całej Polsce w II połowie 2017 r. [18].  

Paliwa stałe  

Dotrzymanie parametrów energetycznych – sprawności cieplnej kotła i wielkości emisji 

zanieczyszczeń deklarowanych w trakcie jego eksploatacji w terenie, deklarowanych  

w certyfikacie badań laboratorium akredytowanego, wymaga stosowania paliwa o takich samych, 

a przynajmniej zbliżonych parametrach jakościowych. W przypadku stałych biopaliw dla kotłów  

z automatycznym podawaniem paliwa mamy normę określającą wymagania jakościowe dla pellet 

drzewnych [19]. Należy podkreślić, że te parametry jakościowe to nie tylko zawartość popiołu, 

części lotnych, siarki, wartość opałowa, ale także parametry uwzgledniające wymagania techniki 

spalania stosowanej w tych kotłach – spiekalność (liczba Rogi), uziarnienie,  

w tym udział podziarna i nadziarna oraz charakterystyczne temperatury popiołu [20]. Wieloletnie 

badania eksperymentalne, pilotażowe wykazały, że konieczne jest wprowadzenie kryteriów 

jakościowych paliw węglowych dla instalacji spalania w indywidualnych gospodarstwach 

domowych, w zależności od techniki spalania, tzw. autoryzowanych/kwalifikowanych paliw 

węglowych. Pod tym pojęciem należy rozumieć paliwa o określonych parametrach jakościowych, 

powtarzalnych w określonym zakresie, uwzględniających wymagania techniczno-technologiczne 

efektywnych energetycznie i ekologicznie kotłów na paliwa stałe. Parametry takiego paliwa 

powinny być potwierdzone przez laboratoria akredytowane w PCA w tym zakresie. Z punktu 

widzenia ochrony środowiska istotnymi właściwościami paliwa są też zawartości siarki, azotu, 

chloru i metali ciężkich (Hg, Pb, Cd, As6). Szczególnej wagi nabiera jakość paliw węglowych dla 

kotłów z automatycznym załadunkiem paliwa (kotły z palnikiem retortowym, czy podsuwowym), 

gdzie istotne są także właściwości węgla determinujące optymalny przebieg procesu spalania, jak 

spiekalność czy charakterystyczne temperatury popiołu. Przykładem są parametry paliw 

węglowych, zastosowanych w kotłach z palnikiem retortowym bez systemu odpylania - 

elektrofiltru, spełniających wymagania klasy 5 wg ww. normy, czy spełniających wymagania 

rozporządzenia KE (UE) 2015/1189, tabl. 2. Podobna sytuacja jest w przypadku automatycznych 

kotłów węglowych z palnikiem podsuwowym, czy nowoczesnych kotłów  

z ręcznym załadunkiem paliwa.  

 

                                                           
6 Hg – rtęć, Pb – ołów, Cd – kadm, As – arsen [przyp. red.] 
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Tabela 2. Parametry jakościowe autoryzowanych/kwalifikowanych paliw 

węglowych dla kotłów z automatycznym zasilaniem w paliwo BAT;  

z palnikiem retortowym bez systemu odpylania „A”, bez systemu odpylania 

„B”;  

Parametr Jedn. Groszek A Groszek B 

Wartość opałowa, Q
d

i MJ/kg
7
 > 28  > 28 

Zawartość wilgoci, W
r
t %  11/12 <11/12 

Zawartość popiołu, A
d
 %  7  10 

Zawartość popiołu, S
d t

 %  0,8  1,0 

Zdolność spiekania, RI n.d.  10  10 (15) 

Temperatura 

mięknienia popiołu
a)

 

°
C > 1200 > 1200 

Uziarnienie mm 4-25 (5-31,5) 4-25 (5-31,5) 

Udział nadziarna %  5  10/(15) 

Udział podziarna %  5  10/(15) 

a)oznaczona w atmosferze pół-redukującej 

 
System odprowadzania spalin, komin i nadzór nad instalacjami spalania 

O wielkości emisji z procesu spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych małej mocy, 

oprócz organizacji procesu spalania w nim zastosowanej i jakości paliwa decyduje również układ 

odprowadzenia spalin. Dobór komina, jego konstrukcja (wymiary) oraz materiały konstrukcyjne 

mają bardzo istotny wpływ na przebieg procesu spalania, uzyskiwaną sprawność energetyczną 

oraz ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, zwłaszcza w przypadku urządzeń 

pracującym w układzie ciągu naturalnego [21]. W wielu uregulowaniach prawnych (ustawy  

o ochronie przeciwpożarowej, ustawy Prawo budowlane) obowiązek poddawania kominów kontroli  

i czyszczeniu został nałożony na właścicieli, użytkowników lub zarządców budynków – dając im 

prawo wyboru kominiarza, który ten obowiązek zrealizuje [13]. 

                                                           
7 megadżule na kilogram (gęstość energii) [przyp. red.] 
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Zapewnienie uzyskania trwałego efektu ekologicznego ograniczania emisji w wyniku wymiany 

starych, nieefektywnych energetycznie instalacji na nowoczesne instalacje spalania BAT wymagać 

będzie wprowadzenia systemu nadzoru i kontroli instalacji spalania. Proponuje się optymalnie 

rozszerzyć uprawnienia służb kominiarskich na okresową i obowiązkową kontrolę instalacji 

spalania (kocioł-komin) oraz stosowane paliwo w indywidualnym gospodarstwie domowym.  

Z kolei straż miejska czy policja winny posiadać uprawnienia do interweniowania w ewidentnych, 

zgłoszonych przez społeczeństwo lub zaobserwowanych przypadkach przekraczania 

obowiązującego prawa lokalnego, czy krajowego. Nadzór nad stanem instalacji (okresowy, 

zgodny z prawem) powinien należeć do wykwalifikowanych, specjalistycznych służb, jakimi po 

odpowiednich uzupełniających szkoleniach mogą być służby kominiarskie. 

Szacunkowy efekt ekologiczny instalowania nowoczesnych kotłów na paliwa stałe 

Należy podkreślić, że nowoczesne kotły to spadek zużycia na wyprodukowanie jednostki ciepła 

użytkowego o około 30%. Oszacowanie efektu ekologicznego po zainstalowaniu nowych kotłów 

klasy 3 i 4 (również zasilanych kwalifikowanym paliwem) w miejsce starych i nieefektywnych 

urządzeń grzewczych daje ponad 80% redukcję pyłu i jego subfrakcji PM10 i PM2.5 [22].  

W przypadku wymiany wszystkich urządzeń grzewczych na najwyższej klasy 5 wg PN-EN303-

5:2012  ich eksploatacja z użyciem kwalifikowanych paliw stałych przyczyni się do redukcji pyłu 

oraz lotnych związków organicznych o ponad 90% oraz blisko 90% w przypadku benzo(a)pirenu, 

a uniknięta emisja CO2 sięga około 30%. 

Przykładem możliwości uzyskania takiego efektu ekologicznego w warunkach eksploatacyjnych 

jest program ograniczania niskiej emisji - PONE w Mieście Tychy w latach 2002-2007 [23]. 

Sumaryczna roczna emisja zanieczyszczeń z jednej instalacji spalania węgla o mocy 25kW uległa 

zmniejszeniu o około 90%, z 1340 kg do 155 kg.  

W sytuacji niewielkiej różnicy stopnia redukcji emisji pomiędzy urządzeniami klasy 4 i 5 oraz 

uwzględniając koszt po stronie użytkownika – zakup nowego urządzenia i dostosowanie instalacji 

kominowej, a często także instalacji c.o., należy rozważyć celowość pozostawienia wyłącznie 

kotłów najwyższej klasy, uwzględniając skalę ubóstwa (ekonomicznego) energetycznego w Polsce. 

Jednocześnie brak odpowiedniego nadzoru nad rynkiem paliw może prowadzić do stosowania 

tańszego paliwa w wysokoefektywnych energetycznie i ekologicznie kotłach, co nie będzie dawać 

trwałego oczekiwanego ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Kraje zachodnie UE stopniowo 

zaostrzały kryteria energetyczne i emisyjne dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe [11], 

podobnie uczyniła to Republika Czeska w ostatnich latach, gdzie od 1 stycznia 2018 r. kotły  
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na paliwa stałe, o mocy cieplnej <300kW, wprowadzane na rynek muszą spełniać wymagania 

standardy emisyjne (GW) Klasy 4 wg PN_EN 303-5:2012 [24]. 

W tym miejscu należy podkreślić, że czym innym jest dostępność na rynku odpowiedniej jakości 

urządzeń grzewczych dla sektora komunalno-bytowego, a czym innym jest wsparcie finansowe  

ze środków publicznych instalowania kotłów c.o. typu BAT, jako działania na rzecz poprawy 

jakości powietrza. 

Szacunkowe koszty wdrażania do stosowania nowoczesnych kotłów na paliwa stałe i ich 

eksploatacji 

Stosowanie paliw stałych jako źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych 

niezmiennie zalicza się do najbardziej ekonomicznych. Warunkiem tej przewagi ekonomicznej 

jest jednak prowadzenie procesu spalania w wysokosprawnych, niskoemisyjnych kotłach 

grzewczych, gdy samo paliwo jest odpowiednio przygotowane i ma wysoką stabilną jakość. 

Podejmowanie działań związanych z wdrażaniem jakichkolwiek działań technicznych związanych 

z poprawą efektywności energetycznej i ekologicznej instalacji spalania paliw stałych małej mocy 

powinno być poprzedzone przeprowadzeniem kompleksowej termomodernizacji budynku. 

Według szacunków Building Perfomance Institute Europe (BPIE) [25], roczne oszczędności 

energii, osiągnięte dzięki termomodernizacji, mogą w roku 2030 sięgnąć od 5% do 26% zużycia  

z roku 2013. Korzyści środowiskowe wynikające z unikniętej emisji pyłu, b(a)p8 i innych 

zanieczyszczeń będą niemal wprost proporcjonalne. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych  

w tym okresie może sięgać 8–59% (wg BPIE). 

Oczywistym jest, że kotły węglowe z automatycznym podawaniem paliwa, spełniające wymagania 

5 klasy wg PN-EN 303-5:2012, są ponad 3 razy droższe od tradycyjnych, pozaklasowych kotłów 

z ręcznym podawaniem paliwa (3 - 3,5 tys. zł). W przypadku urządzeń przystosowanych  

do spalania biomasy różnica ta jest jeszcze większa. Należy podkreślić, że urządzenia 

przeznaczone do spalania biomasy klasy 5 jest blisko 1,5 razy droższe od urządzenia 

przeznaczonego do spalania węgla kamiennego również spełniającego parametry jakościowe klasy 

5 [13]. Wobec powyższego istnieje realna groźba, że wprowadzanie w tak krótkim okresie czasu 

zbyt ostrych wymagań dla instalowanych kotłów, w tym eliminacja urządzeń zasilanych ręcznie 

przy znacznym popycie na te urządzenia szybko doprowadzi do powstania czarnego rynku. 

Urządzenia będą wytwarzane metodą garażową, bez nadzoru oraz bez zachowania jakichkolwiek 

norm bezpieczeństwa oraz norm energetyczno-emisyjnych. Należy także rozważyć wprowadzenie 

                                                           
8 Benzo(a)piren  [przyp. red.] 
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uregulowania, które umożliwi instalowanie systemów odpylania w istniejących instalacjach 

spalania (nowej generacji, ale niespełniających klasy 5), z równoczesnym stosowaniem 

autoryzowanych paliw o nieco gorszych parametrach od tych, które są wymagane dla kotłów 

najwyższych klas pracujących bez elektrofiltru (Groszek „A”, Groszek „B”).  

Trudno na tym etapie określić w miarę dokładnie, jakie będą szacunkowe koszty wdrażania  

do stosowania nowoczesnych kotłów na paliwa stałe i ich eksploatacji. Będą one bowiem zależne 

nie tylko od wyboru konkretnego rozwiązania zabezpieczenia w ciepło użytkowe danego 

budynku mieszkalnego, ale także od jego stanu technicznego. Wspomniane powyżej koszty 

urządzenia grzewczego to tylko składnik całości kosztów, pozostaje bardzo często wymiana 

systemu odprowadzania spalin (komina), instalacji co. w pomieszczaniach mieszkalnych; te koszty 

oceniane są nawet na poziomie około 30-40 tys. zł. Jak wysokie nakłady finansowe są niezbędne 

na te przedsięwzięcia, ilustruje przykład woj. śląskiego. Szacuje się, że na jego terenie jest 

eksploatowanych ok. 700 tys., w tym około 260 tys. pieców i około 440 tys. kotłów i około  

40 tys. pieco-kuchni (wg danych GUS 2002-2014, z uwzględnieniem zmian w wyniku realizacji 

PONE9). 70% eksploatowanych kotłów na terenie województwa stanowią kotły starego typu, 

a pozostałe 30% to kotły nowego typu – komorowe i automatyczne [26]. Koszt samej tylko 

wymiany kotłów w woj. śląskim to około 6 mld złotych, „Gdyby chcieć błyskawicznie rozwiązać 

problem za pieniądze samorządu wojewódzkiego, to trzeba byłoby przeznaczyć na ten cel cztery roczne budżety. 

Budżet samorządu wojewódzkiego oscyluje wokół 1,5 mld zł - powiedział marszałek śląski Wojciech Saługa   

23.01.2017 [27]. Eliminacja niskiej emisji, jak wspomniano powyżej, to ograniczenie 

zapotrzebowania na ciepło, termomodernizacja, wymiana kotła (komin też trzeba 

dostosować/wymienić) , instalacja c.o., oprzyrządowanie kotła - sumarycznie około 30-40 tys. zł.  

W tej sytuacji w woj. śląskim potrzeba około 24 mld zł. Działanie musi być rozłożone na lata. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 PONE – Program Ograniczenia Niskiej Emisji [przyp. red.] 
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Podsumowanie: 

 Konieczna jest intensyfikacja programów termomodernizacji budynków. Obok 

zmniejszenia zużycia paliw i poprawy jakości powietrza należy także oczekiwać korzyści 

ekonomicznych, wynikających nie tylko z oszczędności w zużyciu energii, ale także  

z  rozwoju aktywności gospodarczej i wzrostu liczby nowych miejsc pracy w sektorach 

związanych z termomodernizacją. Wymiana instalacji grzewczych w budynkach 

mieszkalnych bez termomodernizacji jest działaniem wysoce nieracjonalnym w obecnej 

sytuacji. 

 Źródła małej mocy winny być traktowane jako integralny układ PALIWO ↔ 

URZĄDZENIE GRZEWCZE ↔ KOMIN. Prawidłowe działanie tego systemu 

powinno podlegać określonemu nadzorowi i kontroli. Równocześnie z wprowadzaniem 

standardów emisyjnych dla kotłów c.o. oraz kryteriów jakościowych dla paliw stałych 

konieczne jest wdrożenie systemu kontroli palenisk domowych. Uchroni to przed 

stosowaniem niewłaściwych paliw, spalaniem śmieci oraz zagrożeniem dla zdrowia i życia, 

w przypadku niewłaściwej eksploatacji instalacji spalania paliw stałych.  

 Wprowadzenie do obrotu i stosowania nowoczesnych kotłów na paliwa stałe – węglowe  

i biomasowe (co najmniej klasy 4) przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa do około 

30%, z uwagi na wzrost sprawności cieplnej kotłów o ok. 30%. Emisja zanieczyszczeń – 

pyłu (TSP i jego subfrakcji PM10 i PM2.5), sadzy, benzo(a)pirenu i innych zanieczyszczeń 

organicznych ulegnie redukcji o ponad 90-96%. W przypadku kotłów węglowych typu 

BAT można oczekiwać około 30% redukcji CO2. Nie bez znaczenia mogą być także 

korzyści ekonomiczne, wynikające z rozwoju branży produkującej kotły, niezbędny 

osprzęt i systemy odpylania oraz rozwoju branży paliwowej – paliw stałych, dostarczającej 

waloryzowane, kwalifikowane paliwa stałe dla indywidualnych gospodarstw domowych. 

 Proponuje się rozważyć stopniowe zaostrzanie wymagań dla kotłów małej mocy 

wprowadzanych na rynek (np. dopuszczenie na rynek obok klasy 5 także klasy 4 do końca 

2019r.). Za takim rozwiązaniem przemawia dodatkowo fakt, że w sytuacji 

przyspieszonego terminu wprowadzenia stosownych rozporządzeń, zostanie usuniętych  

z rynku przeszło 90-95% urządzeń. Oznacza to, że producenci, którzy nie dostosują się 

do wymagań, będą musieli zakończyć działalność. Dodatkowo w przypadku 

niewystarczających mocy przerobowych, rynek zdominowany dotąd przez rodzimych 

producentów, wypełni się urządzeniami importowanymi, znacznie droższymi. Może  
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to spowodować wzrost bezrobocia. Rozszerzenie uregulowania także o klasę 4 pozwoli 

słabszym producentom dostosować swój produkt do wymagań klasy 5 wg PN-EN 302-

5:2012, wdrożyć innowacyjne rozwiązania oraz dostosować swój park maszynowy.  

 Instalacje spalania paliw stałych w sektorze mieszkalnictwa winny być zasilane 

autoryzowanymi paliwami stałymi, uwzględniającymi wymagania jakościowe stawiane 

przez stosowaną technikę spalania (określone w dokumencie DTR kotła). 

 Wprowadzenie odpowiedniego systemu kontroli i nadzoru przez służby kominiarskie  

(z jego egzekwowaniem, np. na poziomie gminy) pozwoli zminimalizować lub nawet 

wyeliminować sytuacje, w których do zasilania urządzenia grzewczego nie jest stosowane 

paliwo zalecane w jego dokumentacji technicznej, bądź spalane są paliwa zabronione,  

czy odpady.  

 Postuluje się opracowanie efektywnego, ujednoliconego w skali kraju systemu 

dofinansowania wymiany przestarzałych kotłów na nowoczesne urządzenia grzewcze 

(wraz z odpowiednimi kryteriami ujednoliconymi w skali kraju), uwzględniając strategię 

OZE i bezpieczeństwa energetycznego kraju: biomasa, węgiel, pompy ciepła, gaz  

(ale tylko kotły kondensacyjne). 

 Postuluje się opracowanie efektywnego programu wspierania innowacyjności małych 

i średnich przedsiębiorstw – producentów wysokoefektywnych energetycznie  

i ekologicznie urządzeń grzewczych wykorzystujących OZE oraz węgiel, które przyczynią 

się do wzrostu konkurencyjności polskich firm w tym zakresie, co jednocześnie przyczyni 

się do poprawy stanu środowiska, z wykorzystaniem m. in. zasad działania bioregionów 

cyrkularnych.  
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Dr inż. Leon Kurczabiński10 

 

PALIWA WĘGLOWE DLA MAŁYCH ŹRÓDEŁ  

WYTWARZANIA CIEPŁA 

 

Sektor drobnych użytkowników węgla, a więc gospodarstwa domowe, rolne, drobny przemysł, 

handel i rzemiosło zużywają rocznie do celów grzewczych od 11 do 12,5 mln ton węgla 

kamiennego, w tym gospodarstwa domowe ok. 8 - 9 mln ton.  

Jest to równowartość ok. 8 mld m3 gazu ziemnego lub energii elektrycznej wyprodukowanej 

przez 3 duże elektrownie (wielkości EL Kozienice). 

 Ponadto  6 - 7,5 mln t/rok węgla jest spalane w ciepłowniach i elektrociepłowniach 

dostarczających około 42 % ciepła sieciowego do naszych mieszkań [1], [2], [3]. 

 

Tablica 1. Charakterystyka  i struktura zużycia energii w gospodarstwach 

domowych. 

WYSZCZEGÓLNIENIE J.m. WARTOŚĆ 

Liczba gospodarstw w Polsce Tys. 13 855 

Liczba izb/pomieszczeń Tys. 52 900 

Powierzchnia użytkowa Tys. m2 1 012 888,8 

STRUKTURA ZUŻYCIA ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 

ENERGIA OGÓŁEM TJ 795 745 

Energia elektryczna % 12,3 

Ciepło sieciowe % 22,0 (w tym 16,8% to w.k.) 

Gaz ziemny % 17,0 

LPG % 3,0 

Lekki olej opałowy % 0,6 

Węgiel kamienny % 29,0 

Węgiel brunatny % 0,45 

Koks % 0,7 

Energia odnawialna % 14,5 (w tym drewno 14,45) 
 

 

                                                           
10 Ekspert PIE i UNECE [przyp. red.] 
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Dostęp do gazu ziemnego posiada ponad 7,4 mln (> 53%)  gospodarstw, lecz tylko 10,5 %  

(1,455 tys.) stosuje ten gaz do celów grzewczych. Łącznie gospodarstwa domowe zużywają od  

3,7 do 4,0 mld m3/rok gazu wysokometanowego. Przeliczając to na jednego mieszkańca,  Polska 

posiada jeden z najniższych wskaźników zużycia gazu w Europie (361 m3/mieszkańca).  

W sektorze komunalnym obserwuje się również wzrost zużycia drewna opałowego - około  

8 - 9 mln m3/rok, które konkuruje z węglem kamiennym (równowartość ok. 4,5 mln t/rok 

wysokokalorycznego węgla kamiennego). 

 

Tablica 2. Krajowa produkcja i sprzedaż węgla opałowego dla małych 

źródeł wytwarzania ciepła (sektor drobnych odbiorców/gospodarstwa 

domowe) [5] 

 PRODUKCJA SEKTORA 
GÓRNICZGO mln 

ton/rok 

SPRZEDAŻ KRAJOWA 
mln ton/rok 

SORTYMENTY GRUBE 
"ORZECH", "KOSTKA" 

4,3 - 5,5 Ok.4,0 

SORTYMENTY 
ŚREDNIE 
"GROSZKI" 
W tym KPW11) 

2,2 -3,4 
 

0,6 - 0,8 

Ok.2,0 
 

Ok. 1,4 

MIAŁY (0-20/30 mm) 52 - 54 Ok. 1,5 
MUŁY (0-1 mm) 3,5 - 4,0 0,9 - 1,0 
IMPORT WĘGLA 8 - 12 3 - 4 
ODPADY PALNE  ? 
 

 

Całość produkowanych węgli grubych i średnich - spalanych w gospodarstwach domowych - 

poddawana jest procesom wzbogacania, a uzyskane koncentraty to wysokojakościowe paliwa  

o następujących parametrach jakościowych w stanie roboczym: wartość opałowa: 24 - 32 MJ/kg,  

zawartość popiołu: 3 - 12 % i zawartość siarki: 0,3 - 1,0% 

Krajowa podaż węgla opałowego od lat sukcesywnie maleje  (tylko 10 - 20 % całkowitej 

produkcji węgla stanowią sortymenty grube i średnie) dlatego też jego deficyt pokrywany jest 

węglem importowanym - głównie z Rosji (ok. 55 - 60% importowanego węgla energetycznego 

trafia do sektora drobnych użytkowników). W dużej części jest to również węgiel  o dobrych 

                                                           
11 KPW - Kwalifikowane Paliwa Węglowe [przyp. red.] 
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parametrach jakościowych, a w szczególności o niskiej zawartości siarki (0,3 - 0,4 %) oraz  

o niskiej spiekalności (RI = 0 - 5) co je predysponuje do produkcji paliw do kotłów retortowych. 

 

Węgiel a niska emisja  

Niestety, spalanie nawet najlepszych jakościowo sortymentów węgla w piecach i kotłach o niskiej 

sprawności (20-50%,) tzw. kopciuchach - nie ma wpływu na obniżenie emisji produktów spalania.  

Bardzo groźnym źródłem emisji substancji toksycznych do powietrza jest spalanie  

w gospodarstwach domowych mułów węglowych - paliwa o uziarnieniu 0 - 1(3) mm, wartości 

opałowej od 10 do 20 MJ/kg i o zawartości popiołu dochodzącej do 40% -  (sprzedaż  

do 0,9 mln ton - głównie woj. śląskie i małopolskie) oraz palnych odpadów komunalnych - tego 

typu zachowania wynikają głównie z ograniczonych możliwości finansowych bardzo wielu 

polskich rodzin. 

Decydującym czynnikiem w wyborze surowca energetycznego i technologii grzewczej jest koszt 

wytwarzania ciepła.  

Ciepło dostarczane z węgla, szczególnie poprzez jego spalanie w wysokosprawnych 

niskoemisyjnych kotłach grzewczych jest najtańsze [4]. Teoretycznie tanie muły węglowe nie dają 

najtańszego ciepła gdyż są spalane z bardzo niską sprawnością - chyba, że służą one  

do podtrzymania żaru, na którym  dopala się palne surowce odpadowe, stąd ich bardzo 

negatywny wpływ na jakość powietrza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Tablica 3. Roczne koszty ogrzewania domu o powierzchni 200 m2  

(1800 h/rok, 125 kWh/m2/rok) Źródło: Leon Kurczabiński, 2017 [4]. 

Paliwo i rodzaj 

technologii 

Wartość opałowa 

MJ/jedn. 

Sprawność 

wytwarzania  

% 

Cena jednostkowa 

paliwa brutto*) 

zł/jedn. 

Roczny koszt 

ogrzewania 

zł/rok 

Energia 

elektryczna 

 100 0,606 zł/kWh 15 150 

(9 540 –nocna) 

Olej opałowy 42,1 MJ/kg 

- 36.2 MJ/dm3 

0,9 2350 P zł /m3 6 491 

Gaz ziemny 36 MJ/m3 0,95 0,226 zł /kWh 5 947 

Węgiel „Orzech” 

Kotły tradycyjne 

28 MJ/kg 

 

0,5 950 zł /t 6 106 

Drewno opałowe 18 MJ/kg 0,4 230 zł /m3 3 680 

EKORET – kotły 

niskoemisyjne  

26 MJ/kg 0,85 900 zł /t 3 868 

EKO-FINS – kotły 

niskoemisyjne 

25 MJ/kg 0,80 650 zł /t 2 925 

MUŁY (0-1,0 mm) 10-22 MJ/kg 0,2-0,3 90 - 390 zł /t 4 050-5 020 

*) cena brutto, bez akcyzy, skład opałowy/użytkownik 

 

Również ceny ciepła sieciowego dla sektora komunalno-bytowego  w Polsce są 2 - 3 razy niższe 

(w ponad 75 % pochodzi z węgla ) niż w takich krajach jak Dania, Niemcy czy Szwecja, a więc  

w krajach, które podobnie jak Polska mają mocno rozbudowaną sieć ciepłowniczą 

(Euroheat&Power). 

Brak norm prawnych w zakresie standardów emisji ze źródeł wytwarzania ciepła o mocy  

< 1,0 MW był przyczyną szybkiego wprowadzenia w życie tzw. ustawy antysmogowej, dającej 

samorządom uprawnienia decydowania, miedzy innymi o technologii wytwarzania ciepła oraz  

rodzaju jakości paliwa dopuszczonego do użytkowania w gospodarstwach domowych i innych 

małych źródłach wytwarzania ciepła. 
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Tam gdzie dopuszcza się spalanie węgla,  rekomendowane są najczęściej kotły retortowe V klasy 

emisyjności (norma PN-EN 303.5:2012), ponadto wprowadza się zakaz stosowania mułów 

węglowych oraz miałów z zawartością frakcji mułowej. W przypadkach uzasadnionych 

ekonomicznie i technicznie, ograniczenie emisji będzie wspierane  zastępowaniem palenisk 

węglowych technologiami grzewczymi opartymi na gazie ziemnym, cieple sieciowym i energii 

elektrycznej.  Kontynuowane będą programy termomodernizacji budynków i wdrażanie 

odnawialnych źródeł wytwarzania ciepła. 

Do automatycznych kotłów retortowych rekomenduje się kwalifikowane paliwa węglowe 

otrzymywane na bazie sortymentów średnich i miałowych. 

 

Tablica 4. Rekomendowane parametry fizyko-chemiczne kwalifikowanych 

paliw węglowych przeznaczonych do niskoemisyjnych kotłów grzewczych V 

klasy emisyjności  [6]. 

PALIWA GROSZKOWE 
UZIARNIENIE mm 8-25; 5-31,5 

WARTOŚĆ OPAŁOWA - Qr MJ/kg 24 - 27(26) 

ZAWARTOŚC POPIOŁU - Ar % <10 

ZAWARTOŚĆ SIARKI - Str % < 0,8 % 

ZAWARTOŚĆ WILGOCI - Wtr % <10  

SPIEKALNOŚC - RI - <10  

TEMPERATURA MIĘKNIENIA POPIOŁU 
- Ta 

0C >1250 

PALIWA MIAŁOWE 
UZIARNIENIE mm 0-20; 0-31,5 

ZAWARTOŚC ZIAREN < 3 mm % <15 

WARTOŚĆ OPAŁOWA - Qr MJ/kg 24-26 

ZAWARTOŚĆ POPIOŁU - Ar % <12 

ZAWARTOŚC SIARKI - Str % <0,8 

ZAWATOŚĆ WILGOCI - Wtr % <12 

SPIEKALNOŚĆ - RI - <10 (25) 

TEMPERATURA MIĘKNIENIA POPIOŁU 
- Ta 

0C >1250 

 

Przy czym przez kwalifikowane paliwa węglowe należy rozumieć paliwa o gwarantowanych przez 

producenta, powtarzalnych parametrach jakościowych w tym własnościach fizykochemicznych 

spełniających wymagania emisyjne i technologiczne kotłów w klasach od III do V [6]. 

Najnowsze analizy wskazują, że dynamicznie zmieniająca się  struktura produkcji  węgla 

kamiennego, będąca m.in. skutkiem zamykania i łączenia kopalń  powoduje, że podaż węgli  
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do kotłów klasy V będzie bardzo ograniczona i konieczne będzie zwiększenie importu węgla  

do produkcji tych paliw. Dotyczy to głównie węgli o odpowiedniej wartości opałowej, 

zapopieleniu oraz spiekalności (Liczba Rogi RI<10) i wysokiej temperaturze topnienia popiołu. 

Informacje te zostały potwierdzone przez przedstawicieli spółek węglowych podczas spotkania  

z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w dniu 1 lutego 2017 r . 

Tylko  w województwie śląskim, planowana wymiana starych kotłów węglowych, tzw. 

kopciuchów na  niskoemisyjne kotły retortowe V klasy emisyjności,  będzie wymagała 

zapewnienia dostaw kwalifikowanych paliw groszkowych na poziomie 1,5 - 1,8 mln ton/rok 

(obecna  krajowa podaż to ok. 0,6 mln ton/rok). 

Rozpowszechnienie programów ograniczenia niskiej emisji na inne województwa  przy podobnie 

zaostrzonych rygorach emisyjnych uzależni sektor małych źródeł ciepła od węgla importowanego 

(możliwy wzrost cen i ryzyko zakłóceń w dostawach)  i zlikwiduje popyt na krajowe sortymenty 

grube i średnie, nie nadające się do stosowania w kotłach retortowych klasy V, ale możliwe  

do stosowania np. w kotłach zasypowych klasy III i IV.   

 Stosowanie nieodpowiednich paliw do kotłów klasy V zapewni emisję z tych kotłów  

na poziomie kotłów klasy IV a nawet III. Biorąc pod uwagę fakt, że kotły klasy V są znacznie 

droższe od pozostałych - uzyskany efekt ekologiczny może być nieadekwatny do poniesionych 

kosztów i narazi indywidualnych inwestorów (fundusze samorządowe) na zbędne wydatki oraz 

problemy z pozyskaniem odpowiedniego paliwa węglowego. 

Należy ponadto podkreślić, że już nawet zastosowanie kotłów III i IV klasy emisyjności  

w miejsce wspomnianych kopciuchów  jest w stanie obniżyć co najmniej dziesięciokrotnie 

dotychczasową emisję produktów spalania. 

 W przypadku kotłów  zasypowych III i IV klasy wskazane jest stosowanie wzbogaconych 

sortymentów grubych i średnich węgli kamiennych energetycznych, antracytów, węgli termicznie 

odgazowanych, w tym koksu oraz sortymentów miałowych bez frakcji mułowej. Dopuszczane 

jest tu spalanie węgli o wyższej spiekalności, których krajowa podaż jest znacznie wyższa  

i zaspokoi planowany popyt. Kotły retortowe III i IV klasy są dostosowane do sortymentów 

średnich i miałowych o wyższej spiekalności. Krajowa produkcja tych węgli jest w stanie 

zaspokoić popyt (o ile nie będzie drastycznego spadku tej produkcji), tym bardziej, że wzrost 

sprawności wytwarzania ciepła w nowoczesnych kotłach będzie sukcesywnie obniżał popyt. 
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Ewentualna zmiana struktury wytwarzania ciepła (sprawność do 85%) ograniczy co najmniej  

o 30 % zużycie węgla w sektorze komunalnym oraz wpłynie na redukcję emisji o ponad 90%  

w stosunku do  dotychczas stosowanych starych technologii spalania. Potwierdzają to wyniki 

audytów, prowadzonych przez samorządy w miastach i gminach województwa śląskiego, gdzie 

najliczniej realizowano programy ograniczenia niskiej emisji (PONE) [7]. Analizując stosunek 

kosztów realizacji tych programów do wielkości ograniczenia emisji, audyty te wykazały,  

że najlepsze efekty uzyskano wymieniając stare piece i kotły na wysokosprawne niskoemisyjne 

kotły węglowe. Technologie te były również najczęściej wybierane ze względu  na najniższe 

koszty ogrzewania.   

 

 

 

Rys. Porównanie rocznej emisji z tradycyjnych kotłów węglowych i 

nowoczesnych kotłów retortowych (III - IV klasa emisyjności) opalanych 

Kwalifikowanymi Paliwami Węglowymi (EKORET). 

Kotłownia o mocy N=25KW (dom o powierzchni 200 m2) 
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Podsumowanie. 

1. Małe i średnie źródła wytwarzania ciepła w Polsce zużywają do 12,5 mln ton węgla rocznie.  

W perspektywie najbliższych lat wyeliminowanie tego węgla z sektora komunalno-bytowego 

będzie trudne ze względu na niewystarczającą podaż alternatywnych paliw i źródeł energii oraz 

uwarunkowania techniczne i ekonomiczne.  

Ograniczenie niskiej emisji z sektora komunalno-bytowego powinno bazować na  wymianie 

starych, niskosprawnych pieców i kotłów węglowych na nowoczesne niskoemisyjne kotły 

węglowe o sprawności >80%, a w przypadkach uzasadnionych technicznie i ekonomicznie  

na wdrażaniu technologii grzewczych opartych na gazie ziemnym, energii elektrycznej i OZE - 

przy wsparciu programami termomodernizacji obiektów. 

2. Likwidacja i łączenie niektórych kopalń węgla energetycznego ograniczyły znacząco podaż 

groszkowych kwalifikowanych paliw węglowych o parametrach spełniających wymagania kotłów 

retortowych V klasy emisyjności (wg normy PN-EN 303.5:2012), rekomendowanych przez 

władze samorządowe do stosowania w programach ograniczania niskiej emisji. Powoduje  

to uzależnienie realizacji tych programów od importu węgla o odpowiednich parametrach fizyko-

chemicznych. 

3. W zaistniałej sytuacji należy rozpatrzyć możliwość udostępnienia w programach PONE 

kotłów retortowych i zasypowych III i IV klasy emisyjności. Ich zastosowanie w miejsce starych 

niskosprawnych kotłów grzewczych i tak znacząco obniży emisję produktów spalania  

do powietrza - o co najmniej 85 - 90 %. 

Natomiast podaż węgli do tych kotłów może być zagwarantowana z produkcji krajowych kopalń. 

Wariant ten uchroni indywidualnych inwestorów przed zbędnymi wydatkami -  wymagać będzie 

jednak utworzenia w miastach i gminach skutecznego systemu monitoringu emisji z małych 

źródeł ciepła z możliwością penalizacji użytkowników źródeł ciepła, spalających palne odpady  

i złe jakościowo paliwa węglowe. 
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Mariusz Soszyński,  JSW KOKS SA 

 

KOKS OPAŁOWY JAKO PALIWO NISKOEMISYJNE 

 

Aktualnie główny problem w zakresie emisji zanieczyszczeń do środowiska, czyli tzw. „niskiej 

emisji” stanowi sektor komunalno-bytowy, który do produkcji energii cieplnej wykorzystuje 

najczęściej proces spalania węglowych paliw stałych. Ze względów ekonomicznych, jak  

i dostępności paliwa w skali krajowej jest to przede wszystkim węgiel kamienny i drewno 

opałowe.  

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów, które mogą w skuteczny sposób ograniczyć niską emisję 

oraz zmniejszyć koszty produkcji ciepła dla potrzeb indywidulanych czy komunalnych, a są to 

przykładowo: 

 termomodernizacja budynków, 

 wymiana starych kotłów i pieców na nowe, 

 modernizacja instalacji kominowej, 

 zastosowanie paliw niskoemisyjnych,  

 przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowniczej (o ile jest to możliwe). 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na paletę dostępnych w kraju niskoemisyjnych paliw stałych.  

W tym obszarze paliwem dominującym jest koks opałowy, który jeszcze pod koniec ubiegłego 

wieku był jedynym paliwem stałym produkowanym na większą skalę, gwarantującym brak 

wydzielania sadzy, dymu i toksycznych par smołowych w trakcie procesu spalania w piecach 

domowych.  
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Tabela 1. 

 

 

Koks opałowy otrzymywany jest w sposób ciągły w piecach koksowniczych  

w procesie pirolizy węgla w temperaturze około 1 000°C. Do dziś uchodzi on za paliwo nieco 

zapomniane, głównie z uwagi na panujący mit o jego wysokiej cenie  

i na problemy związane z samym procesem spalania w piecu – czyli stratami niedopału  

na paleniskach. Koks opałowy jest praktycznie pozbawiony części lotnych (ok. 1,4 %), a zatem 

jest mniej reaktywny od węgla energetycznego czy węgla brunatnego. Ponadto posiada wysoką 

wartość opałową (ok. 26 500 kJ/kg) i jest to głównie spowodowane dużym nagromadzeniem 

czystego pierwiastka węgla w materiale. Jego dobrze rozwinięta powierzchnia właściwa powoduje, 

że do procesu spalania koksu potrzebny jest optymalnie dobrany stały nadmiar ilości podawanego 

powietrza. Dodatkowo aby móc w pełni wykorzystać jego wysokosprawne spalanie należy 

zapewnić wystarczająco wysoką temperaturę żaru w piecu, dlatego koks opałowy najlepiej nadaje 

się do żeliwnych kotłów górnego spalania. 
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Biorąc pod uwagę pozytywny aspekt środowiskowy/ekologiczny oraz fakt, że do grupy paliw 

niskoemisyjnych należy zaliczyć także półkoks, możliwe jest dokonanie porównania parametrów 

jakościowych obu tych paliw (znajdujące się w  Tabeli poniżej). 

 

Tabela 2. 

 

Ze względu na znaczną popularność tzw. ekogroszków czy peletów dokonano ponownego 

porównania parametrów jakościowych wspomnianych paliw dostępnych na krajowym rynku.  
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Tabela 3.  

 

W skali kraju podstawowym problemem jakości powietrza jest niedotrzymywanie dopuszczalnej 

liczby dni, w których następują przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniodobowego pyłu 

zawieszonego PM10, a także średniorocznego poziomu  pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 oraz 

benzo(a)pirenu.  

W tabeli 3 zestawiono trzy dostępne węglowe paliwa stałe, i tak w zakresie emisji pyłu 

całkowitego, związków silnie niebezpiecznych i kancerogennych (WWA i benzo(a)pirenu) czy 

pozostałych substancji/gazów koks opałowy wypada najkorzystniej. 

Testy energetyczno-emisyjne spalania koksu wykonano w typowym kotle komorowym o mocy 

nominalnej 20 kW, gdzie paliwo zasypuje się do komory załadowczej zakończonej rusztem 

wodnym (pomiar wykonany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012). 
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Tabela 4. 

 

 

 

Z punktu widzenia odbiorcy zawsze jednym z najważniejszych czynników powinna być cena 1 GJ 

energii wytworzona ze spalania danego paliwa.  

Z punktu widzenia zużycia kwalifikowanych sortymentów węgla problemem stają się koszty 

ogrzewania takim paliwem. Nakłady finansowe na ich produkcję rosną,  

a zatem rośnie ich cena. Są one przeznaczone do spalania w jednostkach  

z automatycznym podawaniem paliwa: retortowych lub podsuwowych. Ceny takich kotłów  

o przykładowej mocy 25 kW są wysokie i nawet przy uzyskanej ekodotacji kształtują się  

na poziomie od około 8 000 zł wzwyż. 

Koszty ogrzewania paliwami ciekłymi, biopaliwami czy energią elektryczną są nadal znacznie 

droższe od węglowych paliw stałych.  
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W przypadku koksu opałowego oprócz stosunkowo niskiego poziomu kosztów produkcji 1 GJ 

energii cieplnej (30,9 zł/GJ) przy aktualnej cenie rynkowej, na uwagę zasługuje koszt zakupu 

kotła c.o. do jego spalania. Jest on średnio ponad dwukrotnie niższy od zakupu nowoczesnego 

kotła automatycznego przeznaczonego do ekogroszku.  

 

Tabela 5.  

 

 

W przypadku drugiego zestawienia potwierdza się fakt, że najtańszym stosowanym nadal paliwem 

stałym jest muł węglowy lub flotokoncentrat. Mimo to koks opałowy wypada bardzo 

konkurencyjnie w szczególności w porównaniu do półkoksu, a także obala to pewien mit, że cena 

koksu jest ceną zaporową. 

Niewątpliwą zaletą zastosowania koksu opałowego jest jego dostępność, ponieważ aktualnie 

wybrane koksownie w Polsce produkują ten typ koksu w sposób ciągły. JSW KOKS S.A. ma stały 

dostęp do wysokiej jakości węgli koksujących z kopalń Spółki JSW S.A., a zatem gwarantuje to 
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ustabilizowane parametry jakościowe paliwa. Ponadto nie ma potrzeby inwestowania w tworzenie 

nowych linii produkcyjnych lub zatrudniania dodatkowej liczby osób do jego produkcji. 

 

Podsumowanie: 

1) koks opałowy jest powszechnie dostępnym węglowym paliwem stałym na polskim 

rynku, a dodatkowo w 100 % bezdymnym,  

2) jego produkcja opiera się o krajowe, wysokiej jakości węgle koksujące, 

3) koszt zakupu jednej tony tego paliwa w przeliczeniu na koszt wyprodukowania 

jednego GJ energii cieplnej stawia koks opałowy pośrodku stawki wśród 

oferowanych paliw stałych, 

4) palenie koksem w ogrzewnictwie indywidualnym może być realizowane  

w dotychczas eksploatowanych piecach węglowych, przy czym ich konstrukcja 

musi wytrzymywać wysokie temperatury rzędu 1 000 °C. Zaleca się wykorzystanie 

kotłów, do których koks jest wskazany przynajmniej jako paliwo zastępcze. Nowy 

kocioł przystosowany do palenia koksem jest kilkukrotnie tańszy od ceny kotłów  

klasy 5 przeznaczonych dla ekogroszku czy biomasy,  

5) badanie emisyjności koksu opałowego potwierdza znaczne ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza – szczególnie w zakresie pyłu całkowitego  

i benzo(a)pirenu – w porównaniu do paliw konkurencyjnych. 

 



37 
 

 

 



38 
 

Adam Gorszanów  

 
 

TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA SPALIN Z GOSPODARSTW 
DOMOWYCH PRZY POMOCY MIKROELEKTROFILTRÓW 

KOMINOWYCH 
 

 
W Polsce, jak w żadnym innym kraju należącym do Unii Europejskiej, problem tzw. niskiej emisji 

jest silnie powiązany z ogrzewnictwem indywidualnym. 

Warunki klimatyczne, siła nabywcza społeczeństwa oraz  powszechna dostępność paliw stałych 

zdeterminowały kształt obecnej struktury wykorzystywania paliw w ogrzewnictwie 

rozproszonym. 

Obecnie, według danych Polskiej Agencji Poszanowania Energii, w Polsce funkcjonuje 

około 3,8 miliona palenisk opalanych paliwami stałymi w gospodarstwach domowych, co stanowi 

ponad 79% gospodarstw indywidualnych samodzielnie zaspokajających swoje zapotrzebowanie 

na energię cieplną do ogrzania pomieszczeń mieszkalnych. 

Rozwój budownictwa indywidualnego w ostatnich 20 latach, wzrost zamożności oraz 

uruchamianie programów ograniczania niskiej emisji, spowodowały ogromne zapotrzebowanie  

na kotły i rozwój rynku kotlarskiego.  

Sprzedaż kotłów na paliwa stałe w Polsce 
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Polska branża produkująca kotły małej mocy zasilane paliwami stałymi jest obecnie 

liderem w tym zakresie w całej UE, obejmując około 37% całego rynku, z produkcją około  

170-180 tys. sztuk rocznie. 

Dominujący udział w polskim rynku kotłów zasilanych paliwami stałymi o mocy poniżej 

500 kW mają kotły opalane węglem. Kotły z automatycznym zasilaniem komory spalania  

w paliwo aktualnie stanowią około 17% rynku kotłów węglowych. Wśród nich na szczególną 

uwagę zasługują kotły retortowe (realizujące technikę spalania współprądowego, spełniające 

wymagania BAT) oraz kotły tłokowe (znane też pod nazwą podsuwowe). Jednak w dalszym ciągu 

kotły z ręcznym, okresowym zasilaniem w stałe paliwo (zasypowe) mają znaczący udział 

 w rynku instalacji grzewczych. 

Średni wiek takiego kotła to 12 lat. Są to urządzania o niskiej efektywności energetycznej  

i wysokiej emisyjności. W okresie ostatnich 6 lat stanowią one w Polsce ponad  80% udziału  

w rynku kotłów c.o.  

 

Struktura urządzeń grzewczych na paliwa stałe w Polsce w 2017 r.  

wg sposobu obsługi 

 
 
 
 

Szacunkowe dane wskazują, że koszt wymiany przestarzałych i niespełniających żadnych 

norm emisji spalin kotłów to w skali kraju kwota około 800 miliardów złotych. Jest to zatem 

proces bardzo kosztowny i długotrwały, wymagający zmiany struktury zużycia paliw  

w ogrzewnictwie. 
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Specyfika polskiego rynku ciepła, utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz 

starania o poprawę jakości powietrza, stały się podstawą do ogłoszenia w 2014 roku przez Grupę 

CZH S.A. oraz Izbę Gospodarczą Sprzedawców Polskiego Węgla, konkursu na opracowanie 

rozwiązania technicznego, które bez ingerencji w źródło ciepła ograniczałoby znacząco 

emisyjność zwłaszcza w zakresie pyłów PM2,5 i PM10.  

Komisja konkursowa, w której skład wchodzili eksperci z zakresu technik grzewczych, wybrała 

opracowanie Politechniki Śląskiej – mikroelektrofiltra kominowego. 

Elektrofiltr kominowy jest rozwiązaniem, które pozwala na skuteczne ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Produkt dostosowany jest do polskich potrzeb i warunków. 

Elektrofiltr to urządzenie odpylające o niewielkich gabarytach montowane w układzie 

odprowadzania spalin, które może z powodzeniem ograniczyć emisję pyłu oraz toksycznych 

zanieczyszczeń. Działanie urządzenia opiera się na wytworzeniu wysokiego napięcia (przy niskim, 

bezpiecznym natężeniu prądu) na elektrodzie umieszczonej w strumieniu spalin. Ładunki 

elektryczne przekazane drobinom pyłu sprawiają, że pył przyciągany jest do ścianek urządzenia, 

gdzie dzięki sile elektrostatycznej zostaje trwale osadzony. 

Warto pamiętać, że elektrofiltr nie jest w stanie całkowicie wyeliminować emisji, szczególnie  

w przypadku urządzeń o nadmiernej emisyjności, takich jak kotły zasypowe. Jednak jego wysoka 

skuteczność w połączeniu z poprawnie pracującą instalacją kotłową gwarantuje doskonały efekt 

ekologiczny. 

Stosowanie elektrofiltrów w porównaniu z innymi urządzeniami ograniczającymi emisję niesie  

za sobą szereg korzyści, takich jak: 

·         możliwość odpylania dużej ilości spalin w sposób ciągły, 

·         duża sprawność urządzenia, 

·         łatwy montaż i prosta eksploatacja,  

·         niska cena w stosunku do oferowanej jakości. 

Sprawność redukcji emisji urządzeń waha się od 50 do 90% w zależności od rodzaju i jakości 

źródła emisji. 
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Do niedawna elektrofiltry były wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle i energetyce 

zawodowej i nie było takich przeznaczonych dla ogrzewnictwa indywidualnego. Jest to zatem 

produkt unikalny oraz innowacyjny. 

Elektrofiltr kominowy z automatycznym oczyszczaniem to urządzenie posiadające 

opracowany unikalny system oczyszczania, co sprawia, że staje się skuteczne w działaniu oraz 

łatwe w eksploatacji. Z badań wynika, że bardzo niski jest również koszt eksploatacji urządzenia. 

Zużycie energii to koszt 0,02 PLN/h, czyli jest porównywalne z kosztem eksploatacji żarówki  

o mocy 40 kW.  

Elektrofiltr, poprzez rozbudowany moduł elektroniczny, pozwala również monitorować 

pracę źródła i rodzaj stosowanego paliwa.  

Niskie koszty produkcji oraz eksploatacji powodują, że przy opracowaniu odpowiedniego 

systemu wsparcia finansowego dla zastosowania tego produktu, może on szybko przyczynić się 

do skutecznego ograniczania zanieczyszczeń powietrza w ramach tzw. emisji niskiej.  

Elektrofiltr nakominowy jest idealnym rozwiązaniem uzupełniającym inne projekty 

służące poprawie jakości powietrza,  takie jak np.  rozwój ciepła systemowego w przypadkach, 

gdy koszty ich wdrażania będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do osiąganego efektu 

ekologicznego. Może być stosowany zwłaszcza na terenach o budownictwie rozproszonym  

i ukształtowaniu terenu ograniczającym rozwój infrastruktury grzewczej (np. góry, wieś). 
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Mgr Wojciech Główkowski 

 

 

UBÓSTWO ENERGETYCZNE – PRZYCZYNA I SKUTEK 

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

 

 

Palenie w piecu węglowym starego typu węglem niskiej jakości i odpadami, będące główną 

przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce,  jest zajęciem bardzo praco- i czasochłonnym. 

Przerzucanie węgla, czyszczenie pieca i wynoszenie popiołu są zajęciami nieprzyjemnymi ze 

względu na związany z tym brud. Jeśli ktoś spala w piecu odpady, to konieczne jest bardzo częste 

ich dorzucanie ze względu na ich małą gęstość i kaloryczność oraz częste czyszczenie rusztu  

i komina ze względu na niebezpieczeństwo pożaru. Ogrzewanie takim piecem nie zapewnia przy 

tym komfortu cieplnego ze względu na jego nierównomierną pracę. Jeśli ktoś decyduje się w ten 

sposób ogrzewać swój dom to ma ku temu ważne powody. Najistotniejszym  

z nich jest niski koszt takiego ogrzewania. Drugim ważnym czynnikiem jest czas, jaki poświęca 

użytkownik pieca na jego obsługę. Można założyć, że nie uważa tego czasu za stracony  

ze względu na zaoszczędzone na ogrzewaniu pieniądze. Dotyczy to zwłaszcza emerytów, 

bezrobotnych, rodzin i osób samotnych o niskich dochodach. Są to grupy dotknięte zjawiskiem 

ubóstwa energetycznego, które w zależności od metody obliczeń stanowią od 17 do 34% 

polskiego społeczeństwa12.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 A. Węglarz; G. Kubalski; D.Owczarek ; Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku 
ubóstwa energetycznego w Polsce; Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Szpor ibs policy paper 2/2016  
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Ze zjawiskiem tym mamy też do czynienia w innych krajach Europy Wschodniej i tam też 

występuje największe zanieczyszczenie powietrza13.  

 

Tabela 1. Najbardziej zanieczyszczone miasta w Unii Europejskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z doświadczeń angielskich po wielkim smogu londyńskim w latach 50. ubiegłego wieku 

wiadomo, że te same grupy, które ponoszą największe koszty zanieczyszczenia powietrza  

są jednocześnie dotknięte ubóstwem energetycznym i w razie zakazu palenia węglem poniosą 

inne koszty w postaci chorób związanych z mieszkaniem w niedogrzanych i wilgotnych 

                                                           
13 A. Szpor „Ubóstwo energetyczne w Polsce – temat zastępczy czy realny problem”; Instytut Badań 

strukturalnych ibs policy paper 2/2016 
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mieszkaniach14.  Zakaz palenia węglem niskiej jakości, konieczność wymiany kotłów na bardzo 

drogie, jak to przewidują uchwały sejmików wojewódzkich wydane na podstawie  ustawy Prawo 

ochrony środowiska spowodują, że zjawisko ubóstwa energetycznego jeszcze się pogłębi. 

Przerzucenie na ludzi dotkniętych ubóstwem energetycznym kosztów walki z zanieczyszczeniem 

powietrza oprócz innych aspektów ma tę wadę, że może się okazać nieskuteczne, co będzie 

odczuwalne w długiej perspektywie czasowej. Zmiana sposobu ogrzewania domów przekracza 

bowiem możliwości poniesienia kosztów zarówno inwestycyjnych jak eksploatacyjnych przez 

osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Ludzie ci nie korzystają już obecnie z możliwości 

dofinansowania w ramach Programów Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), realizowanych 

przez gminy we współpracy WFOŚ z braku możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów  

i z obawy przed wzrostem kosztów ogrzewania. Często nie dysponują też odpowiednimi prawami 

do zamieszkiwanych nieruchomości. Jest to przyczyną wykazanej przez raport NIK 

nieskuteczności prowadzonych dotąd działań, w tym PONE15.  

Koszty zanieczyszczenia powietrza ponosi jednak całe społeczeństwo, a zwłaszcza mieszkańcy 

wielkich miast. Konieczne jest zatem opracowanie takich metod walki z zanieczyszczeniem 

powietrza, których skuteczność zapewnią odpowiednie środki i właściwa ich alokacja.  

Można to osiągnąć w oparciu o analizę ekonomiczną, przedstawioną w Programie Ochrony 

Powietrza (POP) dla województwa śląskiego, uchwalonym w 2011 roku16. Skuteczność działań 

została w nim odniesiona do unikniętych kosztów zewnętrznych zanieczyszczenia powietrza.  

Te działania, których efekt okazał się większy od poniesionego kosztu, powinny być 

podejmowane nadal i lepiej zbadane. Są to przede wszystkim kompleksowe działania, obejmujące 

wymianę pieców i kotłów centralnego ogrzewania i termomodernizację budynków mieszkalnych. 

Są to jednocześnie działania skuteczne w zwalczaniu ubóstwa energetycznego, jednak powinny 

one być skalkulowane tak, żeby koszty ogrzewania były po ich wykonaniu równe lub niższe  

od dotychczasowych. Nie powinny też być zbyt kosztowne, co stawia pod znakiem zapytania 

forsowane obecnie ograniczenie wymiany kotłów wyłącznie do spełniających wymogi klasy 5. 

Działania te powinny być  oceniane pod względem kosztu osiągniętego efektu ekologicznego 

                                                           
14 A. Stępniak, A Tomaszewska Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna - analiza problemu  

i rekomendacje; Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju. Wydanie II, Warszawa 2014  

15
 Raport NIK „Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim” 

2017 Nr ewid. 191/2016/P/16/065/LKA 

16 Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego 

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=9&dzi=1259653698&art=1327930883&id_menu=498 
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według ujednoliconych kryteriów. Nie jest przypadkiem, że te same działania są skuteczne  

w zwalczaniu ubóstwa energetycznego i smogu. Obniżenie energochłonności budynków 

mieszkalnych i zwiększenie sprawności wytwarzania energii powodują spadek ilości spalanego 

paliwa. Już sam ten efekt powoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo nowe kotły 

mają mniejszą emisję z jednostki spalanego paliwa. Wszystkie te efekty obserwujemy w przypadku 

najskuteczniejszego działania czyli PONE. 

 

Nadwyżka unikniętego kosztu zewnętrznego nad dofinansowaniem 

WFOSiGW 

 

 

Nie można jednak poprzestać na wynikach tej jednej analizy. Możliwości niektórych działań 

wyczerpują się, a ich koszty jednostkowe rosną. Znalezienie się w obszarze optimum Pareto, gdzie 

pierwsze 20% środków przynosi 80 % efektów, wymaga ciągłego monitorowania efektywności 

alokacji środków.  

Działania, których efekty były mniejsze niż poniesione koszty, powinny zostać wstrzymane. 

Dotyczy to głównie działań finansowanych ze środków unijnych, związanych z instalowaniem 

odnawialnych źródeł energii, całkowicie nieskutecznych w sezonie grzewczym,  a zwłaszcza  

w czasie epizodów smogowych. Kolektory słoneczne nie stanowią alternatywy dla pieców 

węglowych, ponieważ w zimie nie dostarczają wystarczającej ilości energii do ogrzania domu. 

Zmniejszenie kosztów produkcji ciepłej wody użytkowej w sezonie letnim nie rozwiązuje ani 

problemu smogu ani ubóstwa energetycznego. Termomodernizacja budynków publicznych, 

ogrzewanych ciepłem sieciowym lub gazem nie przynosi istotnych ograniczeń emisji ani nie 
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rozwiązuje problemu ubóstwa energetycznego. Stanowi to niestety większość działań, 

finansowanych ze środków unijnych w ramach RPO, które okazują się nieopłacalne.  

 

Nie powinny być finansowane działania, dla których nie przedstawiono oczekiwanych efektów 

ekologicznych. Takie działania stanowią obecnie większość rekomendowanych w POP-ach  

w całym kraju. Odnawialne źródła energii czy ścieżki rowerowe nie rozwiązują problemu 

ubóstwa energetycznego, zmniejszają natomiast dostępne środki finansowe na walkę ze smogiem. 

Z 17 obecnie realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska programów 

priorytetowych w zakresie ochrony powietrza tylko w 2 przewiduje się osiągnięcie efektu  

w postaci redukcji emisji pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Stanowi to 

około 5% środków przewidzianych na ochronę powietrza17. Rekomendacje Komitetu 

Ekonomicznego Rady Ministrów dot. skuteczniejszej walki ze smogiem zawierają zapowiedź 

analizy efektywności wydatkowania środków, nie wiadomo natomiast czy jest to przedmiotem 

odpowiedniej ekspertyzy i kto będzie jej adresatem. Obecnie problemem zanieczyszczenia 

powietrza zajmuje się wiele ministerstw, ale w zapowiedziach ekspertyz, które zamawia 

Ministerstwo Środowiska, takiej  nie ma.  

 

 

                                                           
17

 https://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-
powietrza-energetyczne/ 
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WNIOSKI 

1. Konieczne jest dokładniejsze zbadanie zjawiska ubóstwa energetycznego i dotkniętej nim 

grupy ludzi w celu skierowania do nich odpowiedniej pomocy z różnych funduszy  

od ekologicznych po społeczne.  

2. Konieczne jest oparcie mechanizmów finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony 

powietrza ze środków publicznych o obliczenia efektywności ich wydatkowania  

i wprowadzenie mechanizmu ciągłej ewaluacji.  

3. W ramach Krajowego Programu Ochrony Powietrza powinien zostać opracowany katalog 

działań rekomendowanych w oparciu o analizę efektywności ekologiczno–ekonomicznej. 

Powinny też zostać odrzucane działania nieefektywne. Należałoby również wskazać w nim 

na konieczność przedstawiania mierzalnych efektów działań planowanych w POP  

i finansowanych ze środków publicznych w postaci redukcji zarówno emisji jak i stężeń 

zanieczyszczeń.  

4. Polityka klimatyczna i finansowane w jej ramach działania powinny być wyraźnie oddzielone 

od finansowania ochrony powietrza.  
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Wnioski z debaty Senackiego Zespołu Śląskiego na temat: 

SMOG – PRZYCZYNY I MOŻLIWOŚCI ZWALCZANIA 

 

1. Należy skupić największą uwagę na obszarach najbardziej zanieczyszczonych i najgęściej 

zamieszkałych. Obecnie obowiązujący podział na strefy utrudnia skupienie się  

na obszarach naprawdę zagrożonych. Rozproszenie środków na różne źródła emisji 

zanieczyszczeń i na obszar całych województw powoduje, że mimo wydatkowanych 

środków i uchwalanych regulacji prawnych dotychczasowe działania nie przynoszą 

widocznych rezultatów.  

2. Również środki techniczne i finansowe powinny zostać skierowane tam, gdzie problem 

jakości powietrza dotyka największą liczbę mieszkańców. Należy skierować te środki  

na bezpośrednie ograniczanie emisji zanieczyszczeń z ogrzewania domów mieszkalnych, 

gdyż to ona ma decydujący wpływ na wzrost ich stężeń w powietrzu atmosferycznym 

powyżej obowiązujących norm.  

3. Konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie uregulowań dotyczących standardów 

emisji dla instalacji spalania paliw stałych – węgla i biomasy o mocy cieplnej równej  

i niższej od 1 MW.  Będą one kolejnym narzędziem do ograniczania niskiej emisji poprzez 

zastosowanie innych środków technicznych, jak modernizacja istniejących instalacji, 

włącznie z instalowaniem systemów odpylania – elektrofiltrów. Proponuje się rozważyć 

stopniowe zaostrzanie wymagań dla kotłów małej mocy wprowadzanych na rynek, 

zarówno z automatycznym, jak i ręcznym podawaniem paliwa (np. dopuszczenie na rynek 

obok klasy 5 także klasy 4 do końca 2019 r.). W ich przypadku celowym byłoby 

wprowadzenie wymagania montowania zasobników ciepłej wody obiegowej. 

4. Źródła spalania paliw stałych małej mocy winny być traktowane jako integralny system 

PALIWO ↔ URZĄDZENIE GRZEWCZE ↔ KOMIN. Jego prawidłowe działanie  

i sposób eksploatacji winny podlegać określonemu monitorowaniu i kontroli. 

Równocześnie z wprowadzaniem standardów emisyjnych dla instalacji spalania oraz 

kryteriów jakościowych dla paliw stałych - węgla i biomasy - konieczne jest wdrożenie 

systemu kontroli palenisk domowych z wykorzystaniem służby kominiarskiej (system 

monitorowania), a także straży miejskiej (system interwencji). Pozwoli to zminimalizować 

sytuacje, gdy instalacje spalania nie pracują prawidłowo lub do zasilania używane są paliwa 

nieodpowiednie dla danego typu urządzenia grzewczego lub zabronione, czy też odpady.  
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5. Konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie standardów jakości dla paliw stałych – węgla 

i biomasy stosowanych w sektorze mieszkalnictwa z jednoczesnym systemem nadzoru 

nad ich dystrybucją na rynku. Instalacje spalania paliw stałych w sektorze mieszkalnictwa, 

zarówno ręczne, jak i automatycznie zasilane paliwem stałym, winny być zasilane 

kwalifikowanymi/autoryzowanymi paliwami stałymi, uwzględniającymi wymagania 

jakościowe stawiane przez stosowaną technikę spalania (określone w dokumencie DTR 

kotła). Likwidacja i łączenie niektórych kopalń węgla energetycznego stawia określone 

wyzwania przed branżą górniczą, by zapewnić podaż węgli odpowiedniej jakości zarówno 

dla ręcznych, jak i automatycznych kotłów c.o. małej mocy. Uzyskanie zakładanych 

efektów ekologicznych przez władze samorządowe w podejmowanych uchwałach, będzie 

uzależnione od dostępności paliw stałych odpowiedniej jakości, gwarantujących 

dotrzymanie wielkości emisji przez eksploatowane, promowane kotły z automatycznym 

podawaniem paliwa (np. klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012). Brak odpowiednich 

działań w sektorze może spowodować uzależnienie realizacji podejmowanych programów 

przez kolejne samorządy wojewódzkie od importu węgla. 

6. Postuluje się opracowanie efektywnego programu wspierania innowacyjności MŚP – 

producentów wysokoefektywnych energetycznie i ekologicznie systemów grzewczych na 

paliwa stałe – węgiel (kopalne) i biomasę (odnawialne źródło energii). 

7. Konieczne jest dokładniejsze przeanalizowanie zjawiska ubóstwa energetycznego  

i dotkniętej nim grupy ludzi w celu skierowania do nich odpowiedniej pomocy z różnych 

funduszy od ekologicznych po społeczne. 

8. Konieczne jest oparcie mechanizmów finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony 

powietrza ze środków publicznych o obliczenia efektywności ich wydatkowania  

i wprowadzenie mechanizmu ciągłej ewaluacji tej efektywności. 

9. W ramach Krajowego Programu Ochrony Powietrza powinien zostać opracowany katalog 

działań rekomendowanych, z wyeliminowaniem nieefektywnych ekonomicznie działań,  

w oparciu o analizę efektywności ekologiczno–ekonomicznej. Należałoby również 

wskazać w nim na konieczność przedstawiania mierzalnych efektów działań planowanych 

w POP i finansowanych ze środków publicznych w postaci redukcji zarówno emisji jak  

i stężeń zanieczyszczeń. Konieczna jest intensyfikacja programów termomodernizacji 

budynków tak, aby koszty ogrzewania budynków po wymianie źródła ciepła były 

mniejsze lub równe kosztom przed wymianą.  

10. Polityka klimatyczna i finansowane w jej ramach działania powinny być wyraźnie 

oddzielone od finansowania działań w zakresie poprawy jakości powietrza i jego ochrony. 
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PUBLIKACJE PRZYGOTOWANE PRZEZ BIURO SPRAW SENATORSKICH  

 

Zeszyty Zespołów Senackich:  

 

Dotąd zostały wydane następujące Zeszyty Zespołów Senackich, dokumentujące 

konferencje zorganizowane przez zespoły:  

 

1. Liberalizacja przewozów pasażerskich – koniec PKP czy nowa era pomyślności kolei 

żelaznych? (materiały z konferencji Senackiego Zespołu Infrastruktury 20 listopada  

2009 r.)  

2. Funkcjonowanie i finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych (materiały  

z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 14 grudnia 2009 r.)  

3. Bezpieczeństwo w górnictwie (materiały z konferencji Senackiego Zespołu 

Górnictwa 1 grudnia 2009 r.)  

4. Możliwości poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach samorządowych (materiały  

z konferencji Senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 9 grudnia  

2009 r.)  

5. Samorządy lokalne na Żuławach Wiślanych w III RP (materiały z konferencji 

Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego 15 grudnia 2009 r.)  

6. Ochrona środowiska a inwestycje infrastrukturalne (materiały z konferencji Komisji 

Środowiska i Senackiego Zespołu Infrastruktury 14 grudnia 2009 r.)  

7. Samorząd przyjazny seniorom (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu  

ds. Osób Starszych 5 listopada 2010 r.)  

8. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna  

(na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję Parlamentarnego Zespołu  

ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r.)  

9. Stan gospodarki wodnej w Polsce – problematyka prawna i kompetencyjna  

(na przykładzie Dolnej Wisły) (materiały na konferencję Parlamentarnego Zespołu  

ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej 2 czerwca 2011 r. – wydanie II)  

10. Rozwój ratownictwa drogowego (materiały z konferencji Senackiego Zespołu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Senackiego Zespołu Strażaków 25 listopada 

2010 r.)  

11. Kondycja publicznego transportu zbiorowego (materiały z konferencji Senackiego 

Zespołu Infrastruktury 8 lutego 2011 r. – wersja na płycie)  



59 
 

12. Społeczność kaszubska w procesie przemian; kultura – tożsamość – język (publikacja 

Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego maj 2012 r.)  

13. Czy jest miejsce dla regionalizmów w kontekście integracji europejskiej? (materiały  

na konferencję Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, Parlamentarnego Zespołu 

Kociewskiego i Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego 19 lutego 2013 r.)  

14. Produkty finansowe skierowane do osób starszych (materiały z konferencji 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych 6 listopada 2012 r.)  

15. Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym (materiały z konferencji 

Senackiego Zespołu Infrastruktury 15 października 2012 r.)  

16. Standardy działania służb publicznych w odniesieniu do wypadków drogowych 

(materiały z konferencji Senackiego Zespołu Strażaków 11 grudnia 2012 r.)  

17. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu kontraktowania przez gminy 

usług społecznych w zakresie edukacji podstawowej (materiały z konferencji 

Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia 20 marca 2013 r.)  

18. Droga do energetyki obywatelskiej w Polsce (materiały z konferencji Senackiego 

Zespołu Energii Odnawialnej 16 kwietnia 2013 r.)  

19. Ekologia i ochrona środowiska w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 

2014 – 2020 (materiały z posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Przyjaźni Środowisku  

z dnia 23 października 2013 r.)  

20. Ocena funkcjonowania systemów sterowania ruchem kolejowym (materiały  

z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury z dnia 15 października 2013 r.)  

21. Jakie są moje korzenie? – wyniki konkursu zorganizowanego przez Parlamentarny 

Zespół ds. Dzieci w 2013 r.  

22. Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce (materiały z konferencji Senackiego 

Zespołu Spółdzielczego 28 października 2013 r.)  

23. Partycypacja w tworzeniu i realizacji regionalnych i lokalnych polityk senioralnych  

z wykorzystanie środków UE (materiały z konferencji Parlamentarnego Zespołu  

ds. Osób Starszych 17 grudnia 2013 r.)  

24. System rejestracji przedsiębiorstw w Polsce (materiały z konferencji Parlamentarnego 

Zespołu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 3 grudnia 2013 r.)  

25. Moja Polska w 2050 roku – wyniki konkursu organizowanego przez Parlamentarny 

Zespół Dzieci w 2014 r.  
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26. Bezpieczeństwo pożarowe w mieszkaniach (materiały z konferencji Senackiego 

Zespołu Strażaków 22 stycznia 2015 r. oraz Informacja o działalności Senackiego 

Zespołu Strażaków)  

27. Samorząd przyjazny seniorom – najlepsze praktyki zwycięskich samorządów 

(materiały z czterech edycji konkursu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych)  

28.  Zespoły senackie i parlamentarne w VIII kadencji Senatu (podsumowanie 

działalności zespołów) 

29. Szkoła marzeń – wyniki konkursu organizowanego przez Parlamentarny Zespól ds. 

Dzieci w 2015 r.  

30.  Polski transport: ocena ćwierćwiecza 1990-2015 i priorytety na przyszłość 

31. Cichociemni – elita Polski Walczącej (materiały z konferencji Parlamentarnego 

Zespołu Miłośników Historii 10 maja 2016 r.)  

 

Zeszyty Zespołów Senackich przygotowują: Piotr Świątecki (redaktor serii) i Dorota Wojucka z Biura 

Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu  

 

Publikacje okolicznościowe  

1.  Jeden dzień na Łotwie – 18 listopada 1918 r. – 24 listopada 2010 r. (publikacja wydana 

w związku z wystawą prezentowaną w Senacie w listopadzie 2010 r.)  

2.  Polska, Łotwa razem (publikacja wydana w związku z wystawą „Stosunki polsko-

łotewskie 1919-1991 w zasobie Archiwum Akt Nowych” prezentowaną w Senacie  

w lipcu 2014 r., przygotowaną przez Archiwum Akt Nowych)  

3.  Przewodnik senatora. Podstawowe informacje praktyczne (3 wyd., ostatnie jesienią 

2015 r.).  

4.  Poradnik senatora pracodawcy (jesień 2015 r.). 


