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Wstęp    
 

Gospodarka na przestrzeni ostatnich stuleci rozwinęła się i wciąż rozwija w niesamowitym 

tempie. Proporcjonalnie  do rozwoju gospodarczego rośnie stopień zużycia energii oraz 

poziom emisji zanieczyszczeń. Współczesny świat stanął przed koniecznością rozwiązania 

tych przeplatających się i sprzężonych zwrotnie kwestii. Świadomość zagrożeń ekologicznych 

takich jak ocieplenie klimatu, degradacja środowiska, limit zasobów kopalnych Ziemi 

determinuje działania mające na celu powstrzymanie tych  procesów między innymi poprzez 

promowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju. Idea ta dotyczy zagadnień takich jak 

sprawiedliwość międzypokoleniowa, zarówno w dostępie do kopalin jak i do niezniszczonej 

przyrody oraz stabilnego i bezpiecznego wzrostu gospodarczego będącego gwarantem 

społecznego dobrobytu. 

Bezpieczeństwo ekologiczne jest bardzo ważnym czynnikiem stabilnego rozwoju, które 

zapewnić można poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów i odpowiednią gospodarkę 

odpadami. Priorytetem gospodarki odpadami powinna być tendencja by zawsze kiedy to 

możliwe powtórnie odpady wykorzystywać poprzez recykling czy jako nośnik będący źródłem 

energii.   

Bezpieczeństwo energetyczne jest kolejnym bardzo istotnym czynnikiem stabilności 

gospodarczej podmiotów lokalnych, regionalnych, państwowych i tych zorganizowanych we 

wspólnoty międzynarodowe jak Unia Europejska. Swoboda energetyczna przejawiająca się 

suwerennymi i uzasadnionymi ekonomicznie decyzjami niweluje zagrożenia ze strony obcych 

podmiotów, państw eksportujących energię. Eksporterzy często wykorzystują pozycję 

monopolistyczną wobec kontrahentów stosując polityczne naciski i szantaże w celu 

realizowania swoich strategii politycznych w regionie. Ważnym czynnikiem jest 

dywersyfikacja bazy paliwowo energetycznej, różnorodność nośników energii i technologii 

pozyskiwania energii. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne osiąga się poprzez optymalizacje ponoszonych kosztów. 

Najatrakcyjniejszą tego formą jest samowystarczalność energetyczna. Pozwala ona 

podmiotom na oszczędności wynikające z redukcji kosztów pozyskiwania energii z zewnątrz i 

efektywne zarządzanie procesami energetycznymi i technologicznymi u siebie.  
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 Bezpieczeństwa ekologiczne, energetyczne i ekonomiczne są ze sobą wzajemnie  powiązane, 

wynikają jedne z drugich, a wspólnym ich mianownikiem jest OZE. 

Energetyka odnawialna, póki co, jest także alternatywą dla elektrowni atomowych czy gazu 

łupkowego z racji tego, że trzeba się liczyć z opinią publiczną i jej obawami, a edukacja 

społeczna często wymaga czasu. 

Realizując politykę bezpiecznego przetwarzania odpadów czy osadów ściekowych poprzez 

termiczną, i nie tylko, utylizację, przedsiębiorstwa mają” dwie pieczenie na jednym ogniu” . 

Bezpiecznie i legalnie zutylizowane odpady i poprzez ich przetworzenie tanią energię 

elektryczną i cieplną. Oszczędności w postaci redukcji kosztów utylizacji, które i tak zwrócone 

są z nawiązką w postaci energii znacznie ułatwiają przedsiębiorstwom funkcjonowanie.  

W rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne inwestuje cały świat. USA , które nie 

podpisały protokołu z Kioto przodują w dziedzinach związanych z technologiami OZE. 

Potrzebę inwestowania w energetykę odnawialna, zrozumiały nawet Chiny, prowadzące 

jeszcze 30 lat temu, można by rzec, wręcz wulgarną politykę energetyczną, nie liczącą się z 

ekologią. Obecnie dostrzegły możliwość nowej ekspansji eksportowej w dziedzinach 

technologii opartych o źródła niekonwencjonalne. Przykładem tego jest niedawny „konflikt 

fotowoltaiczny” na linii Pekin – Bruksela. Przedsiębiorcy unijni oskarżyli Pekin o psucie rynku 

wspólnotowego poprzez zalewanie go tanimi instalacjami solarnymi pochodzącymi z 

dumpingu.  

Rozwój sektora OZE jest bardzo ważnym elementem strategii energetycznej całej Unii 

Europejskiej, która dąży do ujednolicenia polityki energetycznej i realizacji celów protokołu z 

Kioto. Oczywiście z uwagi na różnice w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw 

członkowskich Wspólnoty, kondycji ekonomicznej i dobrobytu społecznego różne są kryteria, 

progi, limity , narzędzia i sposoby wdrażania technologii i prawodawstwa OZE.  

W Europie Zachodniej  na przykład biogazownie powstają jak „grzyby po deszczu” . W Polsce 

natomiast, z uwagi na fakt oparcia naszej energetyki głównie na węglu oraz to, że dopiero 

weszliśmy na ścieżkę, trwałego rozwoju polityka promocyjna OZE musi odbywać się w 

sposób rozważny i uwzględniający specyfikę miejsca, czasu i historii. Docelowo sektor 
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energetyczne oparty na atomie wspartym OZE byłby tańszy i bezpieczniejszy od energetyki 

opartej na węglu czy imporcie.  

Parcie do niezależności energetycznej jest ambicją wszystkich pomiotów zarówno na 

szczeblu lokalnym jak i wspólnotowym, „na rodzimym podwórku” i pod inną szerokością 

geograficzą. Samowystarczalność energetyczna oparta na OZE to tendencja światowa i znak 

naszych czasów. Poczynając od Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków ”Janówek” , a kończąc na 

Kiribati, którego rząd rozważa budowę sztucznych wysp na Melediwach, których 

funkcjonowanie oparte będzie na energii odnawialnej i recyklingu 1.  

W pracy tej skoncentrowałem się na zagadnieniu lokalnym, omawiając sposób 

funkcjonowania Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków -„Janówek” , gdzie Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji realizuje „mix ekologiczno – energetyczny”. 

Celem pracy jest omówienie kwestii zagospodarowania osadów ściekowych w kontekście 

gospodarki odpadami, ochrony środowiska i polityki energetycznej. Ujęcie problemu w skali 

globalnej czyli ogólnej tendencji i polityki podmiotów państwowych i ich wspólnot, a 

konkretnie Unii Europejskiej  oraz lokalnej na przykładzie rozwiązań jakie wprowadził zarząd 

MPWiK we Wrocławiu na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”. W pracy tej 

chciałem pokazać relacje między utylizacją osadów, a ich potencjałem energetycznym, 

kontekst polityczny i prawny zagadnienia oraz omówić mechanizmy i źródła finansowania 

inwestycji związanych z energetycznym wykorzystaniem osadów pod szyldem Odnawialnych 

Źródeł Energii.  

W pierwszym rozdziale pracy przedstawiłem pokrótce szanse i zagrożenia rozwoju 

poszczególnych technologii pozyskiwania energii oraz przybliżyłem pojęcie osadów 

ściekowych ,a także sposoby ich zagospodarowania. Następnie  zaprezentowałem przegląd 

przepisów formalno prawnych regulujących omawiane kwestie. Rozdział podzieliłem 

tematycznie i merytorycznie. Tematycznie ze względu na zakres, obszar zainteresowania czyli 

ochrona środowiska, gospodarka osadami ściekowymi i energetyczne wykorzystanie osadów. 

Merytorycznie ze względu na charakter prawny dokumentów czyli na normatywne akty 

prawne wiążące o mocy powszechnie obowiązującej oraz dokumenty o charakterze 

strategicznym, politycznym lub planistycznym. 

                                                           
1
 Budujemy nowy ląd Tomasz Żylski, Wiedza i Życie, lipiec 2012 
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W rozdziale trzecim omówiłem mechanizmy, strukturę  i źródła finansowania inwestycji w 

energetykę odnawialną. Przedstawiłem źródła i programy finansowania  z podziałem na 

zagraniczne oraz krajowe,  uwzględniając ich częste,  wzajemne korelacje.  

Rozdział czwarty poświeciłem Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „ Janówek”.  

Przedstawiłem etapy budowy i rozbudowy oczyszczalni, mechanizmy i źródła jej 

sfinansowania. Opisałem także proces technologiczny oczyszczania ścieków i pozyskiwania z 

nich zielonej energii żeby ukazać jakie konkretnie instalacje obejmuje finansowanie. Dalej 

opisałem aktualne, bieżące zagadnienia w tym perspektywy dalszego zagospodarowania 

przefermentowanego osadu i zarządzanie energią na oczyszczalni. 

Na zakończenie przedstawiłem zamysł optymalnego, bezodpadowego zagospodarowania 

osadów ujmując go w całościowej koncepcji Ekologicznego Parku Energetycznego.  
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1. Uwarunkowania prawne i polityczne 
 

1.1. Szanse i zagrożenia rozwoju poszczególnych technologii 

pozyskiwania energii 

Wszystko co nowe, a w szczególności jeszcze  związane z energetyką rodzi pytania i budzi 

obawy.  Zaczynając od gazu łupkowego, którego według szacunków Państwowego Instytutu 

Geologicznego może być w Polsce nawet do 768 miliardów m³ , szansą rozwoju technologii 

pozyskiwania z niego energii jest właśnie jego duża ilość na terenie kraju. Perspektywa 

uniezależnienia się od rosyjskiego gazu i dodatkowo szansa na stanie się regionalnym 

eksporterem surowca jest niezwykle kusząca. Jeśli chodzi o zagrożenia to trzeba by 

rzetelnych i obiektywnych badań naukowych przeprowadzanych przez niezależne agencje 

wolne od nacisków  „antyłupkowego” lobby.  Istnieją obawy co do metody szczelinowania 

hydraulicznego i wpływu tej technologii na środowisko naturalne. 

Sporo kontrowersji budzi temat energetyki jądrowej. W 2011 energetyka jądrowa była 

źródłem 14% energii elektrycznej na świecie. Energię pozyskuje się w rezultacie 

rozszczepienia ciężkich jąder atomowych uranu i plutonu w reaktorach jądrowych. 

Najważniejszym argumentem przemawiającym na korzyść zwolenników budowy instalacji 

atomowych jest wysokie bezpieczeństwo i brak emisji szkodliwych dla środowiska gazów i 

pyłów w procesie pozyskiwania energii. Energetyka jądrowa jest najbardziej 

skondensowanym źródłem energii wykorzystywanym przez człowieka. Globalny stan 

zasobów materiałów rozszczepialnych,  pozwalałby na całkowite pokrycie potrzeb 

energetycznych ludzkości na kilka tysięcy lat. Natomiast stan zasobów tradycyjnych 

surowców energetycznych, kopalin, jest ograniczony. Już w chwili obecnej popyt na ropę 

naftową jest większy niż jej podaż2. Zaletą jest również fakt wydajności energetycznej tego 

źródła. Rozwój energetyki jądrowej jest ważnym krokiem w kierunku samowystarczalności 

energetycznej, a z punktu widzenia politycznego stanowi pewien prestiż.   

Powstanie elektrowni atomowej wiąże się z olbrzymimi nakładami inwestycyjnymi. 

Uwzględniając koszty należy zwrócić uwagę na konieczność zamknięcia elektrowni w 

przyszłości, po okresie eksploatacji, a w czasie rzeczywistym na kwestię przechowywania i 

                                                           
2
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Energetyka_j%C4%85drowa 
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neutralizacji odpadów nuklearnych. W związku z tym tworzone są specjalne fundusze z 

których środki będą przeznaczone na rozwiązanie problemu.  

Zatem jeśli chodzi o kontrowersje związane z energetyką jądrową zarzutem podstawowym  

jest kwestia powstawania, transportu oraz składowania odpadów radioaktywnych. Jednakże 

prognozuje się, iż nowa generacja reaktorów jądrowych, które będą oparte na torze, 

całkowicie rozwiąże problem odpadów promieniotwórczych wykorzystując je w procesach 

spalacyjnych.  

Obawy budzą też wszelkie potencjalne awarie i wycieki radioaktywne, a także popularyzacja 

technologii jądrowych mogąca skutkować know how dla grup i podmiotów mających złe 

intencje. 

Co do energii odnawialnej to wspólnym mianownikiem korzyści pozyskiwania energii ze 

wszystkich źródeł odnawialnych jest jak sama nazwa wskazuje odnawialność zasobów, niska 

bądź zerowa emisyjność i generalnie znikoma bądź żadna uciążliwość dla środowiska. 

Technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych mogą być stosowane jednocześnie  

na tym samym terenie co zwiększa stabilność jej pozyskiwania. Dobrym przykładem jest 

wykorzystanie energii słonecznej równocześnie z wiatrową czy wiatrową i prądów morskich 

(przybrzeżna elektrownia wiatrowa na Morzu Północnym). Inną opcją łączenia OZE jest 

suszenie przefermentowanego osadu ściekowego w  suszarniach zasilanych energią 

słoneczną. Energie uzyskuje się w wyniku fermentacji(biogaz)  i pracy generatorów. 

Dodatkowo „przechwytuje” się energię słoneczną potrzebną do wysuszenia 

przefermentowanego osadu. Istnieje opinia, że suszenie osadów ściekowych energią słońca 

jest najlepszym i najtańszym sposobem na ich zagospodarowanie3. Wynikiem procesu 

takiego suszenia jest uzyskanie alternatywnego paliwa jakim jest biomasa, która także jest 

nośnikiem energii odnawialnej. 

Biogazownie(nierolnicze) przy oczyszczalniach ścieków produkują energię z osadów 

pozostałych po biologicznym oczyszczaniu zużytej przez mieszkańców wody. Niechęć może 

budzić obawa wynikająca z charakterystycznego zapachu jaki emituje biogazownia, a 

kojarzącym się z zagrożeniem epidemiologicznym. Towarzyszy temu syndrom NIMBY(Not In 

My Backyard) co w wolnym tłumaczeniu oznacza – nie na moim podwórku.   

                                                           
3
 http://www.wendewolf.com/news.php?lang=pl 
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Energia wiatru jest energią kinetyczną przemieszczających się mas powietrza, zaliczaną z 

wiadomych przyczyn do energii pochodzącej ze źródła odnawialnego. Energię elektryczną z 

kinetycznej - wiatrowej uzyskuje się za pomocą wiatrowych turbin. Jako energia 

mechaniczna wykorzystywana jest w wiatrakach, pompach wiatrowych, a także jako źródło 

siły napędowej na żaglówkach. Dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej, notowany od 

początku XXI wieku, odbywa się w tempie 20-30% rocznie.  W 2010 roku energia wiatru 

pokryła 2,5% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną (t. j. 430 TWh)4.   

Podstawowym atutem technologii pozyskiwania energii elektrycznej  z energii wiatru jest, 

podobnie jak w większości OZE, brak procesu spalania paliw. Według raportu Greenpeace 

wybrzeże morskie jest doskonałą lokalizacją dla farm wiatrowych. Rozwój energetyki 

wiatrowej na morzu jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i efektywnych sposobów na 

zwiększenie udziału energii odnawialnej względem energii konwencjonalnej pochodzącej ze 

spalania paliw kopalnych. 

Minusem elektrowni wiatrowych jest duża zmienność dostarczanej mocy generowanej przez 

turbiny. Może się ona gwałtownie zmieniać w zależności od siły wiatru - pochodnej 

warunków atmosferycznych(ciśnienie , temperatura). Zatem nie ma gwarancji stałych 

wielkości dostaw energii z tego źródła. Elektrownie wiatrowe często musza być wspomagane 

przez elektrownie klasyczne lub systemy magazynowania energii. 

Wirujące łopaty nie są obojętne dla środowiska przyrodniczego.  Powodują hałas o 

częstotliwości mającej wpływ na ptaki, nietoperze i zwierzęta morskie. Mają wpływ na 

mikroklimat, powodują  powstawanie aerozoli. 

Elektrownie wiatrowe mogą być również uciążliwe dla ludzi ze względu na hałas słyszalny, 

czy migotanie cieni(migrena). Ponadto wibracje mogą powodować zakłócenia komunikacji 

elektromagnetycznej i działania radarów. 

 

 

 

                                                           
4
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_wiatru 
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Energetyka słoneczna natomiast rozwija się w imponującym tempie 40 % rocznie. 

Powodowane jest to atrakcyjnością ekologiczną tej technologii pozyskiwania energii czego 

wyrazem są państwowe  subwencje na budowę przemysłowych instalacji słonecznych.  

Zasilanie energia słoneczna odbywa się głównie tam gdzie nie jest opłacalne korzystanie z 

innych nośników(małe urządzenia przenośne, trudno dostępne miejsca, gdzie 

doprowadzenie linii elektrycznej nie było by uzasadnione ekonomicznie, sztuczne satelity, 

jachty żaglowe, wozy kempingowe). Energetykę słoneczna łączy się często i innymi 

technologiami pozyskiwania energii w celu wyeliminowania czynnika blokującego dla energii 

słonecznej jakim są zmienne warunki atmosferyczne. 

Długa tradycję ma energetyka wodna. Dawniej wykorzystywana we młynach podobnie jak 

wiatrowa. Od momentu wynalezienia generatora elektrycznego wykorzystywana do 

produkcji energii elektrycznej. Bardzo opłacalna w korzystnych lokalizacjach 

przyrodniczych(wodospady, rzeki). 

Wodne elektrownie nie należą do drogich źródeł energii. W zależności od zapotrzebowania, 

są w stanie płynnie zmieniać generowaną moc. Wadą elektrowni wodnych jest ograniczona 

liczba odpowiednich na ich budowę lokalizacji. Ponadto zapory budowane dla elektrowni 

wodnych maja wpływ na naturalny bieg rzeki, a skutkiem powstawania zbiorników 

retencyjnych są niekorzystne zmiany środowiskowe5.   

Zbiorniki zaporowe mogą być źródłem emisji metanu co w raz z postępem i rozwojem 

technologicznym (sprawne przechwytywanie biogazu ) może stać się atutem. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_wodna 
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Nośnik + _ 

Paliwa kopalne (węgiel, 

ropa, gaz) 

Tańsza, powszechniejsza, z 

gotowa infrastrukturą, zastana. 

 

Co2, gazy szklarniowe, dewastacja 

przyrody, smog, zanieczyszczenia wód 

Gaz łupkowy 

 

Bogate złoża, tania energia, 

perspektywa. 

 

Budzący wątpliwości w niektórych 

kręgach proces technologiczny( 

penetracja i rozsadzanie skałek, wpływ 

na podziemne wody i teren) 

 

Atom 

 

Tanie źródło energii, prestiż, 

niezależność energetyczna, moc 

przerobowa 

 

Lęki i obawy związane z wypadkami w 

Czarnobylu i Fakushimie. Kwestie 

składowania odpadów, militarne 

wykorzystanie. Koszt instalacji. 

 

 

 

O 

Z 

E 

Biogazownie  (nie 

rolnicze) 

Utylizacja osadów/odpadów. 

Tania energia. 

 

Syndrom NIMBY, obawa przed fetorem, 

bakteriami fermentacyjnymi. 

 

Turbiny wiatrowe Nie występuje proces spalania, 

koszty na etapie inwestycyjnym.  

Hałas, siedliska ptactw. Ekosystem. 

Zależna od pogody 

Geotermia Dostępna,  Polska 80% -

powierzchni kraju (3 prowincje 

geotermalne) 

Opłacalna tylko przy źródłach gorących, 

Zanieczyszczenie wód głębinowych, 

uwalnianie szkodliwych gazów 

 

Słoneczna Najczystsza, najmniej inwazyjna. Nie wystarczająca. Zależna od pogody. 

Koszt instalacji nie adekwatny do 

efektywności. 

 Wodna kinetyczna.  Tania, reguluje 

stosunki wodne(rzeka). 

Zależna od pogody i obecności rzek. 

Prądów 

morskich(pływów, 

falowania)  

Tania,  dostępna Dostęp do morza, zmienność wysokości 

fal i wytrzymałość elektrowni. 

 

Tabela nr 1. Nośniki energii - wady i zalety. Źródło: opracowanie własne 
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Biogazownie usytuowane przy oczyszczalniach ścieków  nie konkurują z producentami 

energii i nie są nastawione na zaspokajanie zagregowanego popytu na energię.  

Oczyszczalnie produkują  ją „przy okazji” unieszkodliwienia osadów ściekowych. Proces 

pozyskiwania z nich energii, będąc bardzo ważnym aspektem funkcjonowania oczyszczalni, 

nie jest celem pierwszoplanowym. Jednak sama technologia pozyskiwania energii z odpadów 

jest rozwiązaniem optymalnym i bezpiecznym, a przez to atrakcyjnym. Wraz z rozwojem 

aglomeracji miejskich na skutek urbanizacji  i w konsekwencji przyłączaniem nowych osiedli 

do systemu kanalizacji zbiorowej oczyszczalni ścieków będzie coraz więcej , a istniejące będą 

rozbudowywane. Wraz z nimi rozbudowywane  będą instalacje do odzyskiwania - produkcji 

energii. Działania te motywowane są zarówno względami ekonomicznymi jak i 

ekologicznymi. Surowiec jest tani ,dostępny i do zagospodarowania konieczny. 

  Najbardziej popularnym argumentem wyrażającym dezaprobatę dla powstawania 

biogazowi jest forsowany, najczęściej  przez mieszkańców obszaru potencjalnej lokalizacji, 

argument dotyczący uciążliwego zapachu. Obawy te są mocno przesadzone, gdyż promień 

koncentracji fetoru jest stosunkowo niewielki i skumulowany głównie w samym centrum 

kompleksu. Ponadto zaczęto stosować rozwiązania neutralizujące niemal całkowicie fetor i 

dobrym przykładem jest tu technologia zasysania i wystrzeliwania gazów fermentacyjnych w 

powietrze jaką od niedawna stosuje się w Poznaniu. Jednak najprostszym i  „społecznie 

bezpiecznym”  rozwiązaniem jest budowanie oczyszczalni wraz z biogazowniami na 

obrzeżach miasta. 
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1.2. Pojęcie osadów ściekowych oraz sposoby zagospodarowania 

 

Osady ściekowe to  nic innego jak  odpady powstające w procesie oczyszczania ścieków 

komunalnych .  Powstają  poprzez mechaniczne, fizyczno-chemiczne oraz biologiczne 

oddziaływania na ścieki w oczyszczalniach będąc jednocześnie odpadem i produktem w 

zależności od celu przeznaczenia i sposobu unieszkodliwienia. Odpadem – jeśli maja być 

tylko ustabilizowane i trafić na składowiska czy wysypiska, czego już się w zasadzie prawie 

nie praktykuje . Produktem – jeśli  przeznaczy się je do dalszego wykorzystania np. użyźnianie 

terenów rolniczych i leśnych, rekultywacja terenów zdewastowanych czy właśnie energetyka 

odnawialna gdzie w skutek utylizacji od/uzyskuje się z nich energię. 

Według definicji zaproponowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny – CEN osadem 

ściekowym nazywamy mieszaninę wody i ciał stałych oddzielonych z różnych typów wody w 

rezultacie procesów naturalnych lub sztucznych6. 

Osad ściekowy zawiera mikroorganizmy , które rozkładając zanieczyszczenia namnażają się i 

w wyniku procesów takich jak flokulacja(tworzenie wiązań chemicznych skutkujących 

wyodrębnieniu z roztworu zawiesiny )z masy mikroorganizmów powstaje osad kierowany np. 

do komór fermentacyjnych. 

Osady ściekowe powstające w oczyszczalniach ścieków można zagospodarować na bardzo 

wiele sposobów. Nie będę opisywał szczegółowo na czym poszczególne metody polegają bo 

nie to jest celem pracy.  Najważniejszym motywem jest energetyczne wykorzystanie osadów. 

 Przyrodnicze wykorzystanie osadów ściekowych 

 

 Stosowanie do nawożenia gleb i roślin.              

 Stosowanie do rekultywacji gruntów.                                                                                                           

 Stosowanie do nawożenia upraw roślin energetycznych(pod biomasę) 

 Kompostowanie osadów ściekowych. Kompostowanie jest naturalną metodą 

unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegającą na rozkładzie substancji 

organicznej przez mikroorganizmy. Od fermentacji różni się tym, że odbywa się w 

                                                           
6
 http://greenworld.serwus.pl/download/Osady_sciekowe.pdf 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Odpady
http://pl.wikipedia.org/wiki/Substancja_(fizyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroorganizm
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środowisku tlenowym często w temperaturze otoczenia. W procesie kompostowania 

biorą udział bakterie tlenowe i nicienie. 

 Suszenie osadów w celu późniejszego spalania,  współspalania lub fermentacji. 

 Termiczne unieszkodliwianie osadów. 

   Spalanie w piecu fluidalnym. 

   Spalanie w piecu obrotowym. 

   Spalanie w piecu półkowym. 

   Piroliza. 

   Współspalanie osadów  z węglem. 

   Współspalanie osadów ściekowych w piecach cementowych. 

   Współspalanie osadów ściekowych z odpadami komunalnymi.  

    Fermentacja osadów ściekowych. Fermentację zaliczyłem do termicznych metod 

utylizacji ścieków ponieważ fermentacja metanowa(beztlenowa), w której udział 

biorą bakterie mezofilne , najlepiej czujące się w temperaturze bliskiej 40 stopni 

Celsjusza, odbywa się w warunkach ciepłych spełnionych przez podgrzewania osadu. 

 Wapnowanie osadów. 

  Składowanie osadów. 

       

Jeśli chodzi o energetyczne wykorzystanie osadów to mogą być one poddane dwu  

stopniowej fermentacji, a pozostały przefermentowany osad można wykorzystać postępując 

zgodnie z wymienionymi wyżej metodami termicznymi czy przyrodniczymi. Korzyścią przy 

spaleniu czy współspaleniu osadu po za możliwością sprzedania praw do emisji co2 jest 

możliwość wykorzystania popiołu powstałego ze spalania osadów ściekowych do produkcji 

cementu portlandzkiego czy betonu.  
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1.3.  Uwarunkowania prawne i polityczne dotyczące ochrony środowiska. 
 

Zgodnie z art. 3 Traktatu WE, polityka w dziedzinie środowiska naturalnego jest jednym z 

priorytetów działalności Wspólnoty. Wymogi ochrony środowiska muszą być, w myśl art. 6 

Traktatu WE, brane pod uwagę przy ustalaniu i realizacji wszelkich innych polityk i działań. 

Określone w Traktacie wytyczne do opracowywania polityki środowiskowej obejmują w 

szczególności konieczność uwzględnienia dostępnych danych naukowo – technicznych oraz 

rozwoju gospodarczego i społecznego Wspólnoty.7 

 

1.2.1 Polityka ochrony środowiska Wspólnoty Europejskiej. 

 

1.3.1.1 Akty prawne 

 

W trosce o środowisko naturalne Parlament Europejski i Rada uchwaliła dyrektywę 

2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli8 

(dyrektywa IPPC – ang. „integrated pollution prevention and control”). Zasadniczym 

celem dyrektywy IPPC jest zapobieganie zanieczyszczeniom pochodzącym z różnych 

przemysłowych źródeł, wprowadzanych do powietrza, wody i ziemi, a także 

zintegrowana kontrola tych zanieczyszczeń. Państwa członkowskie muszą zapewnić by  

przy obsłudze instalacji podjęto wszystkie właściwe środki zapobiegające 

zanieczyszczeniu, w szczególności przez zastosowanie najlepszych dostępnych technik 

(BAT – ang. „Best Available Techniques”)9 Unieszkodliwianie osadów ściekowych w 

komorach fermentacyjnych, wydaje się jedną z najbezpieczniejszych, a także 

atrakcyjnych ekonomicznie i nie szkodzących środowisku technik neutralizowania 

zanieczyszczeń kanalizacyjnych. 

 

Kolejną ważną kwestią jest troska o czystość środowiska wodnego. Redukcja 

zanieczyszczeń, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a przede wszystkim stałe 

monitorowanie stanu chemicznego wód znalazła odzwierciedlenie w postanowieniach  

dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie   
                                                           
7
 http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Dyrektywy-Srodowiskowe 

8
 (Dz. U. L 24 z 29.1.2008) 

9
 http://www.ekoportal.gov.p 

http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Dyrektywy-Srodowiskowe
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polityki wodnej10. Dyrektywa ta weszła w życie 22 grudnia 2000 r. Ustanawia ona 

zintegrowana politykę wodną , której celem jest racjonalne gospodarowanie zasobami 

wodnymi w sposób gwarantujący ludziom dostęp do wody pitnej, warunkujący rozwój 

społeczno-gospodarczy, przy równoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. 

Artykuł 13 dyrektywy  wskazuje plany zagospodarowania wód, które powinny być 

podstawowym dokumentem planistycznym na obszarze dorzecza.  Natomiast art. 16 

niniejszej dyrektywy określa strategie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, a art. 17 

przed zanieczyszczeniem wód podziemnych. Prawidłowo funkcjonująca oczyszczalnia 

ścieków odprowadza ścieki oczyszczone nie stanowiące zagrożenia do rzek, a 

zagospodarowany  osad nie zalega na składowiskach, wysypiskach a docelowo nawet na 

lagunach i tym samym nie zanieczyszcza gruntów i wód podziemnych.   

Jako że rzeki wpływają do morza, dbałość o ich czystość ma zasadniczy wpływ na stan 

wody w Bałtyku. Wspólnota Europejska ochronę środowiska morskiego traktuje 

priorytetowo (Środowisko morskie jest cennym dziedzictwem, które należy chronić, 

zachować oraz, w miarę możliwości, odnawiać w sposób pozwalający w ostatecznym 

rozrachunku na utrzymanie różnorodności biologicznej oraz zachowanie zróżnicowanego i 

dynamicznego charakteru oceanów i mórz, które są czyste, zdrowe i urodzajne. W tym 

względzie niniejsza dyrektywa powinna m.in. promować włączenie kwestii 

środowiskowych do wszystkich właściwych dziedzin polityki oraz stanowić filar dotyczący 

środowiska w przyszłej polityce morskiej Unii Europejskiej.) wyrazem tego jest dyrektywa 

2008/56/WE ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego11.  Zgodnie z wytycznymi tej dyrektywy powinny funkcjonować oczyszczalnie 

ścieków państw członkowskich unowocześniając i optymalizując technologie 

oczyszczania ścieków. Zatem  ścieki oczyszczone, zutylizowane termicznie i wykorzystane 

w sposób bezpieczny nie stanowią zagrożenia dla rzek i dalej dla środowiska morskiego 

do którego  wpływają.  

Kolejnym obszarem unijnej aktywności legislacyjnej w temacie ochrony środowiska jest 

powietrze. Zanieczyszczenia dostające się do atmosfery w tym gazy szklarniowe i CO2 

stanowią poważny problem. Uchwalono przez Parlament Europejski i Radę szereg 

dyrektyw regulujących politykę w tym zakresie. W tym  dyrektywę 2001/80/WE 

                                                           
10

 (Dz. U. L 327 z 22.12.2000). 
11

 (Dz. U. L 164 z 25.6.2008). 

http://hades/ippc/custom/Dyrektywa%202008_1_WE.pdf
http://hades/ippc/custom/Dyrektywa%202008_1_WE.pdf
http://hades/ippc/custom/Dyrektywa%202008_1_WE.pdf
http://hades/ippc/custom/Dyrektywa%202008_1_WE.pdf
http://hades/ippc/custom/Dyrektywa%202008_1_WE.pdf
http://hades/ippc/custom/Dyrektywa%202008_1_WE.pdf
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wymuszającą na państwach członkowskich ograniczenie emisji gazów powstałych ze 

spalania paliw kopalnych12 czy 2001/81/WE w sprawie krajowych poziomów emisji dla 

niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza13.  

Oprócz administracyjnych decyzji dotyczących przydziałów praw do emisji ustanowiono 

także narzędzia rynkowe służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych takie jak: 

mechanizm czystego rozwoju, handel prawami do emisji i wspólne wdrożenia.  Politykę 

przydziałów, pozwoleń i ich monitorowania określa dyrektywa 2003/87/WE14 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu 

przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę 

Rady 96/61/WE. Późniejsza dyrektywa 2004/101/WE15 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system 

handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie z uwzględnieniem 

mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto precyzuje politykę dotyczącą 

procentowych przydziałów praw do emisji do każdej instalacji i generalnie wykorzystanie 

przez operatorów CER i ERU wynikających z projektów w systemie wspólnotowym.  

Reasumując dyrektywy zawierają regulację dotyczące  przyjętych zobowiązań 

wynikających z podpisania Protokołu z Kioto. Określają zasady mechanizmu rynkowego 

służącego ograniczeniu emisji gazów szklarniowych czyli wspomniane wcześniej  handlu 

prawami do emisji - Emmision Tradin(ET). Wprowadzono pojęcia: jednostka redukcji 

emisji ERU i  poświadczona redukcja emisji CER. Będzie to omówione w dalszej części 

pracy.  

Obecnie obowiązuje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z 23 

kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia 

wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych16 (tzw. 

dyrektywa EU ETS). Dyrektywa zwiększa obowiązek redukcjo emisji zanieczyszczeń w 

stosunku do decyzji z 2007roku. Począwszy od 2013 r., liczba wydawanych corocznie w 

całej Wspólnocie uprawnień ulega zmniejszeniu w sposób liniowy. Począwszy od 2013 r., 

państwa członkowskie sprzedają na aukcji wszystkie uprawnienia, które nie są 

                                                           
12

 (Dz. U. L 309 z 27.11.2001). 
13

 (Dz. U. L 309 z 27.11.2001).  
14

 (Dz. U. L 275 z 25.10.2003). 
15

 (Dz. U. L 338 z 13.11.2004).  
16

 Baza Aktów Prawnych, M. P. z 2009 r. Nr 56, poz. 771  

http://hades/ippc/custom/Dyrektywa%202008_1_WE.pdf
http://hades/ippc/custom/Dyrektywa%202008_1_WE.pdf
http://hades/ippc/custom/Dyrektywa%202008_1_WE.pdf
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przydzielone jako bezpłatne uprawnienia zgodnie z art. 10a i 10c. Do dnia 31 grudnia 

2010 r. Komisja ustala i publikuje szacunkową liczbę uprawnień, które mają być 

sprzedane na aukcji. Sformułowano przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego 

przydziału bezpłatnych uprawnień w całej Unii Europejskiej. Określono środki wsparcia 

niektórych sektorów energochłonnych w przypadku ucieczki emisji. Podjęto środki 

zabezpieczające podmioty  przed nadmiernymi zmianami cen. 

Mechanizmowi monitorowania emisji gazów cieplarnianych Wspólnoty Europejskiej oraz 

wdrażania wytycznych Protokołu z Kioto służy decyzja  280/2004/WE  Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 

Kierunek wyznaczony przez omówione dyrektywy promuje energetykę odnawialną 

niskoemisyjną. Nakładając ograniczenia na wytwórców energii ze źródeł 

konwencjonalnych emitujących znaczne ilości gazów cieplarnianych, poprzez 

administracyjne limitowanie ich praw do emisji, stosując jednocześnie zachęty para 

rynkowe , organizując handel nadwyżkami przydzielonych uprawnień, uzyskanych dzięki 

przechodzeniu na odnawialne źródła energii, uzyskuje się oczekiwany efekt ekologiczny 

osiągnięty motywacją ekonomiczną. 

Źródłem OZE są oczyszczalnie ścieków. Produkowaną z osadów energię mogą 

sprzedawać  dalej, a przefermentowany osad zbywać jako biomasę na przykład do 

cementowni. Ta zaoszczędzi na prawach do emisji współspalając osad z paliwem 

konwencjonalnym, a uzyskaną w ten sposób nadwyżkę sprzeda lub wystawi na aukcji.  

 

 

1.3.1.2 Dokumenty programowe 

 

 Strategie Szóstego Programu Działań na Rzecz Środowiska17 dotyczą: gleby, środowiska 

morskiego, powietrza, pestycydów, środowiska miejskiego, zasobów naturalnych i recyklingu 

odpadów. Dążeniem Unii Europejskiej jest  osiągnięcie celów wyznaczonych w protokole z 

Kioto (w latach 2008-2012 założeniem było zmniejszenie emisji gazów szklarniowych o 8% w 

porównaniu do emisji z 1990roku, uznanego za rok bazowy i punkt odniesienia. Docelowo w 

dłuższej perspektywie (do 2020r.) emisja powinna spaść o wartość w przedziale 20-40% za 

sprawą zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych). Komisja Europejska podjęła 

                                                           
17

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32002D1600:PL:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004D0280:PL:NOT
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szereg kroków i wdraża działania na rzecz sprostania wyzwaniom związanym ze zmianą  

klimatu w tym: 

 zmniejszenie emisji gazów szklarniowych poprzez szczególne środki, których celem 

jest poprawa i wzrost efektywności energetycznej, oszczędność energii, 

wykorzystania energii odnawialnej czy wspieranie kooperacji z przemysłem, 

 zintegrowana, uwzględniająca cele związane ze zmianami klimatu, polityka 

Wspólnotowa łącząca kompleksowo zagadnienia polityk z różnych dziedzin, w tym 

polityka transportowa i energetyczna,  

 rozwijanie narzędzi para rynkowych na poziomie europejskim (służących realizacji 

celów z Kioto) takich jak handel prawami do emisji, 

 rozwój badań nad zmianami klimatu, 

 ulepszenie przepływu informacji i konsultacje społeczne, 

 wspieranie inicjatyw ekoenergetycznych (np. poprzez dotacje) mających pozytywny 

wpływ na klimat, 

 edukacja społeczna dotycząca zmian klimatycznych. 

 

W kwestii środowiska naturalnego oraz gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami celem 

jest ograniczenie eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodnawialnych tak, żeby 

korzystanie z zasobów nie wykraczało poza możliwości środowiska. Osiągnięcie celu 

realizowane ma być poprzez uniezależnienie wzrostu gospodarczego od spożycia zasobów, 

poprawę ich efektywności oraz zmniejszenie produkcji odpadów. W odniesieniu do odpadów 

celem szczegółowym jest zmniejszenie ich ostatecznej ilości o 20% do 2010 r. i o 50% 

do 2050 r.  

Proponowane działania: 

 doskonalenie systemów gospodarki odpadami i inwestowanie w technologie 

bezodpadowe, 

 opracowanie strategii ponownego zużycia odpadów(odzysk energii, recykling), 

 opracowanie strategii zrównoważonej gospodarki zasobami, wyznaczenie 

priorytetów, racjonalne spożycie, oszczędność, 

 skuteczne egzekwowanie prawa w kwestii gospodarki wodnej, 
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 opodatkowanie wykorzystania zasobów, 

 zmniejszenie subsydiów dla podmiotów nadmiernie wykorzystujących zasoby i 

energetyki konwencjonalnej, 

 integracja i standaryzacja w polityce produktowej(system oznaczeń ekologicznych, 

system oceny oddziaływania na środowisko, itd.) 

 

Strategia Rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Jest to kontynuacja wizji nakreślonej 

przez Strategię Lizbońską. Główne cele to  między innymi: zmniejszenie emisji gazów 

szklarniowych o 20 % w porównaniu z poziomem ich emisji w roku 1990, zwiększenie do 20 

% udziału odnawialnej energii w ogólnym zużyciu energii, dążenie do poprawy efektywności 

energetycznej zwiększając ją o 20%.  Unia Europejska zadeklarowała zamiar redukcji emisji 

gazów cieplarnianych do 2020 roku nawet do poziomu 30%. Podjęcie decyzji uzależnione jest 

od tego czy inne państwa rozwinięte zobowiążą się do podobnych redukcji emisji, a kraje 

rozwijające się, wniosą wkład zgodny ze zobowiązaniami i adekwatny do swoich możliwości. 

Są to cele z jednego z trzech obszarów priorytetowych – Wzrost Zrównoważony(ang. 

sustainable growth) – czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, efektywniej 

korzystającej z zasobów i konkurencyjnej. 

 

1.3.2 Polityka ochrony środowiska w Polsce 

 

1.3.2.1 Akty prawne 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w artykule 5 określa, że:  

"Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia 

wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa 

narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 

rozwoju". 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska18. 

Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektyw Wspólnot Europejskich 

dotyczących ochrony środowiska.  

Art. 1. Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, 

                                                           
18

 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 
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z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, a w szczególności: 

1) zasady ustalania: 

a) warunków ochrony zasobów środowiska, 

b) warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 

c) kosztów korzystania ze środowiska19; 

Ustawa mówi o ochronie zasobów powietrza, ziemi i wód. 

Dział III Ochrona wód art. 97 – 100 przedstawiają ogólne postulaty dotyczące zapewnienia 

odpowiednich warunków  ochrony  wód.  Przy czym w art. 98 znajduje się odsyłacz do 

Ustawy – Prawo wodne.     

Art. 125. mówi o ochronie kopalin polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich 

zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin.  Korzystanie ze źródeł odnawialnych 

ogranicza eksploatacje złóż paliw kopalnych minimalizując w ten sposób wpływ na 

powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

Ustawa mówi o instalacjach i urządzeniach. Eksploatacja nie powinna przekraczać progów 

emisyjnych ani powodować szkód w środowisku. W myśl art. 143.  technologia stosowana w 

nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna 

spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się między innymi:  

 stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń; 

 efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 

 stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów; 

 postęp naukowo-techniczny. 

Ustawa  mówi o pozwoleniach na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii i 

określa zasady i procedury z tym związane, a także o wnoszeniu opłat za korzystanie ze 

środowiska w tym za wprowadzanie ścieków i składowanie odpadów ( Art. 295.). 

Ustawa mówi także o finansowaniu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W art. 400. 

przedstawiony są cele i zakres finansowania status i zasady funkcjonowania NFOŚ i GW. 
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 Baza Aktów Prawnych, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
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1.3.2.2 Dokumenty programowe 

 

II Polityka Ekologiczna Państwa20.  W założeniach wyjściowych dokument mówi między 

innymi o bezpieczeństwie ekologicznym społeczeństwa i gospodarki. Gwarancją 

bezpieczeństwa ekologicznego jest odpowiedzialne postępowanie w obszarze 

przemysłowym jak choćby  wprowadzanie zabezpieczeń przed niekorzystnym 

oddziaływaniem na środowisko w skutek aktywności gospodarczej, w tym zabezpieczenia 

odpowiednich zasobów dyspozycyjnych wody. 

Dokument prezentuje zasady polityki ekologicznej takie jak: 

 zasada zrównoważonego rozwoju.  

Głównym założeniem koncepcji zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie polityki i 

działań w obszarze społeczno gospodarczym w sposób racjonalny, jak najmniej 

inwazyjny, nie eksploatujący zasobów planety w sposób bezrefleksyjny i zachłanny, 

zakłócający ekosystem czy narażający środowisko naturalne na szwank. Korzystając 

ze środowiska należy mieć na względzie zachowanie trwałości funkcjonowania 

procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie 

krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Rozwój zrównoważony 

opiera się na równorzędnym traktowaniu racji ekologicznych, ekonomicznych i 

społecznych, co przekłada się na konieczność zintegrowanego podejścia do zagadnień 

z obszaru ochrony środowiska i życia gospodarczego. Zasada zrównoważonego 

rozwoju powinna być wdrażana poprzez szereg uzupełniających i kompatybilnych 

działań scalających21.  

 Zasada przezorności 

Polega ona na podejmowaniu działań zaradczych w momencie pojawienia się 

prawdopodobieństwa czy przesłanek  o potencjalnym zagrożeniu , a nie w chwili gdy 

takowe realnie wystąpi. Związana jest z nią zasada wysokiego poziomu ochrony 

środowiska, zakładająca działania prewencyjne pre factum.   

Istotnym elementem zasady prewencji jest recykling rozumiany jako zamykanie 

obiegu materiałów i surowców, odzysk energii, wody i surowców ze ścieków i 

odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania. Jako 

                                                           
20

 http://www.mos.gov.pl/artykul/329_polityka_ekologiczna/339_II_polityka_ekologiczna.html 
21

 http://www.mos.gov.pl/artykul/329_polityka_ekologiczna/340_zalozenia.html 

http://www.mos.gov.pl/artykul/329_polityka_ekologiczna/340_zalozenia.html
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przykład podam wykorzystanie popiołu ze spalania osuszonych bądź 

przefermentowanych osadów do produkcji materiałów budowlanych i oczywiście 

energie z ich spalania czy fermentacji.  Recykling  nabiera  szczególnego znaczenia 

bowiem w zakresie gospodarowania odpadami dąży się do fizycznej likwidacji 

składowisk oraz ograniczenia zrzutów słabo przetworzonych zanieczyszczeń do 

kanalizacji, a następnie do wód powierzchniowych i Bałtyku. 

 

 Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi.  

Dokument mówi o ekologizacji polityk sektorowych, w przemyśle i energetyce 

poprzez  poprawa efektywności energetycznej,  wdrażanie metod czystszej produkcji, 

zwiększenie udziału OZE  w bilansie energetycznym, recykling. Dobre praktyki 

gospodarowania i systemy zarządzania środowiskowego zintegrowane są między 

innymi z obszarami takimi jak : transport , rolnictwo, budownictwo i gospodarka 

komunalna, zagospodarowanie przestrzenne. 

 

 Zasady równego dostępu do środowiska przyrodniczego, traktowane w kategoriach: 

 

 dążenia do równowagi pomiędzy człowiekiem a przyrodą przez tworzenie 

takich warunków bytowych w których zdrowe, bezpieczne funkcjonowanie(w 

wymiarze fizycznym i duchowym) jednostek ludzkich nie będzie stało w 

sprzeczności względem podstawowych procesów przyrodniczych 

zachodzących w globalnym ekosystemie (sprawiedliwość międzygatunkowa), 

 

 sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej rozumianej jako równy i 

sprawiedliwy dostęp wszystkich ludzi - grup społecznych, zorganizowanych 

podmiotowo na różnych obszarach - do dóbr,  ograniczonych zasobów i 

walorów środowiska naturalnego na uczciwych warunkach i w ramach 

równych szans w dążeniu do zaspokajania potrzeb ogólnospołecznych w tym 

potrzeb społeczności lokalnych i jednostek, 

 

 sprawiedliwości międzypokoleniowej rozumianej jako zaspokajanie potrzeb, 

zarówno podstawowych jak i wyższego rzędu,  obecnego pokolenia z 
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równoczesnym tworzeniem i utrzymywaniem warunków umożliwiających  

zaspokajanie potrzeb materialnych i cywilizacyjnych przyszłych pokoleń22. 

 

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 201623. 

Dokument obejmuje podobny zakres tematyczny do II polityki ekologicznej państwa dotyczy 

zagadnień takich jak: 

 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

 Rozwój badań i postęp techniczny 

 Odpowiedzialność za szkody w środowisku 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

 Ochrona wód. 

 Gospodarka odpadami 

 

W kwestii ochrony przyrody Rzeczpospolita Polska będąc członkiem Unii Europejskiej 

zobligowana była do wyznaczenia sieci obszarów Natura 2000 zgodnie z dyrektywami 

79/409/EWG  z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa 

ptasia) i 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.  w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny  i flory (tzw. Dyrektywa siedliskowa).  

Przy realizowaniu różnych inwestycji  musi zostać przeprowadzona analiza wpływu na 

środowisko, tak jak to miało miejsce w przypadku MPWiK.  We wniosku o dofinansowanie 

projektu: „ Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej etap II” pojawił się punkt dotyczący 

oceny jego wpływu na obszary włączone do sieci Natura 2000. 

 

Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju24.   

Jest to projekt dokumentu strategicznego obejmującego szerszy kontekst geopolityczny, 

ekologiczny i ogólnospołeczny funkcjonowania państwa, narodu i gospodarki w 

zmieniającym się świecie. Dokument jest w pewnym sensie następcą Strategii 

zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, który uchwałą Rady Ministrów został 

uchylony w październiku 2007 roku. Ramę nowego porządku stanowią Długookresowa 

                                                           
22

 http://www.mos.gov.pl/artykul/329_polityka_ekologiczna/340_zalozenia.html 
23

 http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf 
24

 http://zds.kprm.gov.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf
http://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/dsrk_1_tom_17_listopada_2011_0.pdf
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Strategia Rozwoju Kraju (w perspektywie do 2030 r.) oraz Koncepcja Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju, także w tej samej perspektywie czasowej. Uzupełnieniem jest 

Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju oraz 9 strategii horyzontalnych (do 2020 r.)(patrz 

rys.1).  

 

 

Rys. 1. Nowy porządek strategiczny. Źródło: Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. 

 

Cel strategiczny opiera się na trzech filarach zadaniowych: 

 Innowacyjności (modernizacji), 

 Terytorialnie zrównoważonego rozwoju (dyfuzji), 

 Efektywności.  

Kluczowe decyzje zawarte w dokumencie dotyczą miedzy innymi: 

 poprawy warunków środowiskowych, w tym: unikanie ryzyk związanych ze zmianami 

klimatu poprzez wdrożenie zintegrowanego zarządzania środowiskiem (promowanie 

recyklingu odpadów, energetycznej efektywności, planowania przestrzennego z 

uwzględnieniem gospodarowania obszarami cennymi przyrodniczo) ,a także 
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wdrożenie programu adaptacji do zmian klimatu. Minimalizowanie  zagrożeń 

związanych ze skutkami powodzi oraz zwiększenie nakładów na badania i rozwój 

technologii czystego węgla oraz pozostałych, poprawiających stan środowiska 

przyrodniczego. 

 modernizacji infrastruktury i bezpieczeństwa energetycznego osiągniętym dzięki 

wdrażaniu i    finansowaniu (nakłady własne, rynek kapitałowy, kapitał inwestorów 

zagranicznych, budżet państwa, środki pochodzące z UE) projektów 

unowocześniających infrastrukturę elektroenergetyczną i gazową oraz programów 

zachęcających do szukania i realizowania rozwiązań proefektywnościowych, 

podejmowaniu działań zmierzających do dywersyfikacji źródeł energii i paliw (w tym 

możliwość wydobycia gazu łupkowego) oraz kierunków ich przesyłu, w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.  

 

W kluczowych projektach dotyczących środowiska znalazły się  : 

 inwentaryzacja i oszacowanie wartości zasobów przyrodniczych na podstawie 

wspólnej metodologii do 2015 r., a także  - w oparciu o zasadę zrównoważonego 

rozwoju  - wpisanie najcenniejszych zasobów do planów gospodarki przestrzennej. 

 Zakończenie w perspektywie do 2015 r. realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych, którego efektem ma być redukcja ładunku zanieczyszczeń, w 

tym związków biogennych (fosfor, azot) odprowadzanych do wód25. 

 

W kluczowych projektach dotyczących energetyki odnawialnej znalazły się  : 

 Stworzenie systemu zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki opartej na 

efektywnym korzystaniu z zasobów naturalnych, w tym wdrożenie  kompleksowego 

programu rozwoju innowacyjnych technologii środowiskowych, mającego na celu 

zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez wsparcie wiodących ośrodków 

badawczych i przedsiębiorstw26. 

 

W kwestii ochrony środowiska w dokumencie zawarto  postulaty dotyczące ochrony 

powietrza, wód(oczyszczanie ścieków) – w tym Bałtyku(współpraca państw w ramach 

                                                           
25

 Ibidem 
26

 Ibidem   
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Konwencji Helsińskiej), gospodarki odpadami, adaptacja do zmian klimatu, zachowanie 

zasobów przyrodniczych i geologicznych kraju dla przyszłych pokoleń. 

W filarze dotyczącym terytorialnego równoważonego rozwoju skupiono się na regionalnym 

aspekcie tegoż rozwoju we wszystkich dziedzinach aktywności gospodarczej z 

poszanowaniem środowiska naturalnego.  

 

Program zrównoważonego rozwoju i Ochrony Środowiska województwa Dolnośląskiego27. 

Program odnosi się do ogólnych założeń opisanych wyżej, w wymiarze  regionalnym 

województwa dolnośląskiego. We wstępie odwołano się  do koncepcji zrównoważonego 

rozwoju którego geneza sięga wydarzeń takich jak  powołanie w roku 1983 pod egidą 

Organizacji Narodów Zjednoczonych Światowa Komisji Środowiska i Rozwoju. Raport komisji 

"Nasza Wspólna Przyszłość" wyznaczył środowisku jedną z trzech, obok gospodarki i spraw 

socjalnych, funkcji dalszego rozwoju cywilizacyjnego  świata.  Kierunki wyznaczony raportem 

nazwano rozwojem zrównoważonym. W czerwcu 1992 roku zostały one przyjęte przez Rządy 

jako zasady tego rozwoju we wspólnej Deklaracji z Rio de Janeiro oraz jako rekomendacje w 

tzw. Agendzie 21, stanowiącej załącznik do tej Deklaracji. 

Wymiar ekologiczny Strategii obejmuje między innymi gwarancje, że: 

 wszystkie programy rozwoju gospodarczego i polityki sektorowe, a także każda 

działalność gospodarcza zostaną poddane ocenie oddziaływania i wpływu na 

środowisko, 

 wszystkie podmioty państwowe i prywatne będą przestrzegać prawa ekologicznego 

krajowego i międzynarodowego w jednakowym stopniu, 

 zostanie udzielona pomoc ze strony państwa  dla działalności proekologicznej, 

rekultywacji terenów i zasobów skażonych, dla czynnej ochrony środowiska i 

różnorodności biologicznej, 

 każdy korzystający z zasobów środowiska i wprowadzający w nim zmiany, będzie z 

tego tytułu wnosił stosowne opłaty oraz uiszczał - adekwatne do stopnia naruszenia 

przepisów środowiskowych - kary, 
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 http://bip.umwd.pl/fileadmin/user_upload/srodowisko/Program_Ochrony__rodowiska.pdf 
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 środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie 

przepisów ochrony środowiska będą kierowane na usuwanie szkód w środowisku 

oraz na promocję i wspomaganie działalności proekologicznej,  

 działalność proekologiczna, w tym wykorzystanie odnawialnych zasobów 

energetycznych oraz recykling surowców, stanie się konkurencyjna na rynku poprzez 

właściwą politykę finansową i fiskalną, wprowadzającą internalizację kosztów 

zewnętrznych ochrony zdrowia i środowiska do ceny rynkowej produktów28. 

  

W kwestii unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowania, w województwie 

dolnośląskim nie osiągnięto jeszcze optymalnych efektów. Proces utylizacji odbywa się 

głównie w instalacjach przemysłowych pracujących na potrzeby zakładów, właścicieli 

instalacji. Przykład - Wrocławska Oczyszczalnia  Ścieków „Janówek” należąca do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu unieszkodliwia bez składowania 

osady ściekowe.  

W ostatnich latach zaczyna się rozwijać wolny rynek w zakresie unieszkodliwiania odpadów z 

przeznaczeniem na wykorzystanie w rolnictwie energetyce czy budownictwie. 

 

1.4. Podstawy prawne i polityczne gospodarki osadami ściekowymi i 

odpadami z komunalnych oczyszczalni ścieków 
 

1.4.1  Gospodarka odpadami Unii Europejskiej 

 

1.4.1.1 Akty prawne 

 

          Kwestię bezpiecznej utylizacji odpadów z oczyszczalni ścieków reguluje między innymi  

dyrektywa 86/278/EWG Rady z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony   środowiska, w 

szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie29. 

Dyrektywa określa zasady stosowania osadów ściekowych oraz parametry dopuszczalne 

osadu tak by nie były szkodliwe jako nawóz. Osad przefermentowany i oczyszczony z 

substancji niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska spełnia wymagane   kryteria.  
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http://www.nape.pl/Portals/NAPE/docs/akty_prawne/strategie/strategie/Strategia_zrownowazonego_rozwo
ju_2025.pdf 
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 Dz. U. L 181 z 4.7.1986 
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Chroniąc środowisko wodne nie należy zapominać o wodach podziemnych. Naturalne 

procesy fizyczne(grawitacja) powodują, iż wody podziemne są szczególnie narażone na 

przyjmowanie z powierzchni ziemi czy wód powierzchniowych wszelkich zanieczyszczeń ,a 

lokalizacja zbiorników(podziemna, ukryta) obliguje do  okresowych kontroli i analizy 

chemicznej ich stanu.  Prewencyjnie w tej materii działa dyrektywa 2006/118/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód 

podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu30. Określa między innymi 

limity i zasady zrzutów ścieków przemysłowych i komunalnych. 

W celu jasnego ustalenia zasad bezpiecznego postępowania z odpadami została uchwalona 

dyrektywa 2006/12/WE (ramowa) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 

w sprawie odpadów31. Dyrektywa określa zasady gospodarowania odpadami, a w 

szczególności kwestii unieszkodliwiania i odzysku. Powinno się ograniczać przemieszczanie 

odpadów czyli optymalnie jest zagospodarowywać je lokalnie na miejscu. Zakłady utylizujące 

odpady we własnym zakresie w miejscu ich produkcji mogą być zwolnione z wymogu 

uzyskania zezwolenia od właściwych organów.  

Jedną z najbardziej popularnych metod unieszkodliwiania odpadów jest ich termiczna 

utylizacja. Procesowi spalania towarzyszy powstawanie gazów lotnych i CO2.  Kwestie relacji 

odpady-powietrze reguluje dyrektywa Unii Europejskiej 2000/76/EC z dnia 04.12.2000 

spalanie odpadów32. Dyrektywa wyznacza maksymalne stężenia zanieczyszczeń dla suchych 

spalin podane w mg/Nm3 w standardowej temperaturze 0°C, przy ciśnieniu 101,2 kPa 

skorygowane do 11 % wagowych tlenu33. 

Podmioty gospodarcze we Wspólnocie Europejskiej powinny tak modernizować własne 

moce wytwórcze by w procesie technologicznym generować jak najmniej odpadów, a te 

powstałe zagospodarować poprzez odzysk energii lub recykling. „Dezaprobatę” wobec 

nadmiernego składowania pozostałości procesów technologicznych przedstawiono w 

dyrektywie 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów34. Dyrektywa składowiskowa 

określa między innymi minimalne standardy dla składowisk oraz obliguje państwa 
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 Dz. U. L 372 z 27.12.2006 
31

 Dz. U. L 114 z 27.4.2006 
32

 Dz. U. L 332 z 28.12.2000 
33

 http://www.warszawa.pl/_apache/upload/37/86/3786.pdf 
34

 Dz. U. L 182, 16.07.1999 
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członkowskie do ograniczania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych  do składowania. 

Metody postępowania z odpadami różnią się ze względu na ich właściwości fizyczno –

chemiczne.  Dyrektywa 91/689/EWG Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych ustanowiła zasady wspólnotowe w sprawie ich 

unieszkodliwiania35. W załącznikach do dyrektywy sklasyfikowano odpady niebezpieczne i 

określono ich właściwości celem klasyfikacji. 

Ze względu na tematykę pracy najistotniejszą kategoria odpadów są ścieki komunalne. 

Kwestie tą reguluje dyrektywa 1991/271/EWG dotycząca oczyszczania ścieków 

komunalnych36. Dyrektywa definiuje rodzaje ścieków, miejsca powstawania, sposoby 

oczyszczania, strefy wód etc.  Artykuł 3 stanowi o konieczności zapewnienia aby wszystkie 

aglomeracje wyposażone były w system zbierania ścieków komunalnych. W art. 4. Określona 

jest polityka zrzutu, odprowadzania ścieków do rzek. W następnych artykułach jest mowa o 

obszarach wrażliwych przyrodniczo i o parametrach ilościowych odprowadzanych ścieków.  

Artykuł 10. obliguje państwa członkowskie do technicznej dbałości o jakość procesu 

oczyszczania ścieków poprzez, projektowanie, budowę, eksploatowanie i utrzymywanie 

oczyszczalni ścieków  w stanie zapewniającym wystarczającą wydajność w każdych 

normalnych warunkach klimatycznych z uwzględnieniem sezonowych zmian ładunku. 

Artykuł 12. 1. Oczyszczone ścieki wykorzystuje się powtórnie, w każdym przypadku, gdy jest 

to właściwe. Drogi usuwania muszą do minimum ograniczać skutki niekorzystne dla 

środowiska. 

Artykuł 14.1. 1. Osad powstający w wyniku procesu oczyszczania ścieków jest ponownie 

wykorzystywany w każdym przypadku, gdy jest to właściwe. Drogi usuwania ograniczają do 

minimum skutki niekorzystnego wpływu na środowisko37 
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 Dz. U. L 377 z 31.12.1991 
36

 Dz. U. L 135 z 30.5.1991 
37

 Art.12,14.Dyrektywa Rady (91/271/EWG) 
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1.4.2 Akty regulujące gospodarkę odpadami  w Polsce 

 

1.4.2.1 Akty prawne 

 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne38.  

Ustawa Prawo wodne  reguluje zasady gospodarowania wodami zgodnie z ideą 

zrównoważonego rozwoju. Ustawa nakazuje racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, 

które powinno odbywać się z należyta dbałością o stan ochrony tychże zasobów przed 

zanieczyszczeniem i nadmierną eksploatacją. W ustawie jest mowa o tworzeniu warunków 

także do energetycznego korzystania z wód. Natomiast na producentów ścieków nałożony 

jest obowiązek przedstawiony w Art. 42. Który stanowi, że: Wprowadzający ścieki do wód lub 

do ziemi są zobowiązani zapewnić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności 

przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej ochronie, a tam, gdzie jest to celowe, 

powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków. Wybór miejsca i sposobu wykorzystania 

albo usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko39. 

Ustawa prezentuje przeznaczenie ścieków względem miejsca i celu  ich 

wykorzystania(rolnictwo, hodowla ryb) oraz nakłada obowiązek aby aglomeracje miejskie o 

określonym pułapie liczby mieszkańców wyposażone byłe w sieci kanalizacyjne 

doprowadzające ścieki do oczyszczalni zgodnie z ustaleniami Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach40  

Ustawa O odpadach określa zasady postępowania z odpadami uwzględniając szczególna 

dbałość o stan środowiska. Wyznacza kierunek postępowania zgodny z koncepcja 

zrównoważonego rozwoju nakazując bezpieczne unieszkodliwianie odpadów i tam gdzie to 

możliwe powtórne wykorzystanie. Odpady zostały zdefiniowane i sklasyfikowane pod 

względem biochemicznym i fizycznym, uwzględniającym stopień zagrożeń 

epidemiologicznych i innych, i zgodnie z ich właściwościami, pochodzeniem i stopniem 
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 Dz. U. Nr 115, poz. 1229 
39

 Art.42 Rozdział 1 –Zasady ochrony wód, Dział III - Ochrona wód Ustawa Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 
1229) 
40

 Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 
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biodegradowalności wyznaczono procedurę postępowania z nimi. Podana jest definicja 

spalania , współspalania, zgazowania, pirolizy czyli termicznych procesów przekształcania 

odpadów - rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania, 

lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do 

tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych41 

Recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów.  

Mimo, że obróbka beztlenowa osadów w oczyszczalniach zaliczana jest do recyklingu 

organicznego to ja skłaniałbym się ku temu,  żeby akurat fermentację metanową, którą 

przeprowadza się w oczyszczalniach ścieków uznać za obróbkę termiczną z uwagi na fakt , że 

osad musi być podgrzany w procesie fermentacji mezofilnej do około 38 stopni Celsjusza. W 

odróżnieniu od obróbki tlenowej  jakim jest kompostowanie, fermentacja metanowa w 

oczyszczalni nie odbywa się w temperaturze otoczenia bez termicznej ingerencji. Po za tym 

skoro pirolizę zalicza się, owszem z oczywistych względów, bardzo wysokiej temperatury, do 

obróbki termicznej to dla czego nie zaliczyć do niej także fermentacji metanowej skoro 

termiczna ingerencja , mimo że nie w takim stopniu, jednak też musi nastąpić. 

 

Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych po stabilizacji (np. beztlenowej czyli 

fermentacji w komorach fermentacyjnych) przedstawia art. 43 Ustawy.  

 w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych 

do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz, 

 do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne, 

  do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki 

odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, 

 do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 

 do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz42. 
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 Baza Aktów Prawnych, Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628  
42

 Baza Aktów Prawnych, Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628  
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów43.   

Rozporządzenie kataloguje odpady określa ich rodzaje i grupy. Osady ściekowe należą do 

grupy 19. Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z 

oczyszczalni ścieków (dot. WOŚ) oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 

przemysłowych: 

 19 06 Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów: 

 19 06 03  Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych 

 19 06 04  Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów 

komunalnych 

 19 08 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach: 

 19 08 01  Skratki 

 19 08 02  Zawartość piaskowników 

 19 08 05  Ustabilizowane komunalne osady ściekowe 

 19 08 09/10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2012 roku w sprawie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych44.  

 Rozporządzenie określa wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. § 2. 1. Mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie  zmieszanych odpadów komunalnych składa się z procesów  mechanicznego 

przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych  w jeden 

zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 

celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym  recyklingu,  odzysku energii, 

termicznego przekształcania lub składowania45.  Rozporządzenie opisuje proces 

biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych. Odpady poddane są 

stabilizacji w procesie dwustopniowym:       

                                                           
43

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. W sprawie katalogu odpadów. (Dz. U.. Nr 
112, poz. 1206) 
44

 (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671) 
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 Ibidem 
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1. w pierwszym stopniu fermentacji mezofilowej przez co najmniej 20 dni lub fermentacji 

termofilowej przez co najmniej 12 dni, 

2. w drugim stopniu stabilizacji tlenowej w zamkniętym reaktorze lub w hali, z 

aktywnym napowietrzaniem,  z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie 

się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 2 

tygodni46. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych47.  

Rozporządzenie opisuje warunki jakie maja być spełnione przy wykorzystywaniu 

komunalnych osadów ściekowych oraz cele przeznaczenia. Określone są dopuszczalne dawki 

metali ciężkich i innych pierwiastków oraz odczynów chemicznych. Osady badane są pod 

kontem bakteriologicznym. 

                                               

1.4.2.2  Dokumenty programowe 

 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych                                  

 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych został utworzony w celu wywiązania 

się ze zobowiązań Traktatu Akcesyjnego. Polska przystępując do Unii Europejskiej 

zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 

roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych48.  W dokumencie przedstawione są 

podstawy prawne UE i Polski dotyczące oczyszczania ścieków. Przedstawiono w nim 

zgodność przepisów prawa z zasadami i kierunkami podejmowanych działań49.   Dokument 

prezentuje stan prawny i organizacyjny odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 

w Polsce. Określa cele utylizacji ścieków i wymagania z tym związane. Identyfikuje 

aglomeracje miejskie i potrzeby związane z liczbą mieszkańców. W dokumencie określono 

wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków włącznie z 
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 Ibidem 
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 Dz. U. 2010 nr 137 poz. 924 
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 http://kzgw.gov.pl, (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie 
specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) 
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http://kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html 
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37 
 

zagospodarowaniem osadów ściekowych powstałych w wyniku pracy oczyszczalni. Ponadto 

dokonano szacunków dotyczących potrzeb  budowy, rozbudowy i modernizacji systemów 

kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków.  Określono wielkość nakładów finansowych 

związanych z realizacją celów programu.  KPOŚK wytycza kierunki zagospodarowania osadów 

ściekowych dokonuje oceny zgodności prac ze zobowiązaniami unijnymi. Dokument odnosi 

się do prognoz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz prognoz 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczących analiz 

możliwości pozyskania środków z Funduszu Spójności na realizacje celów programu . 

Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania  Ścieków Komunalnych wymaga 

zintegrowanych działań administracji rządowej i samorządowej. 

Krajowy plan gospodarki odpadami    

Krajowy plan gospodarki odpadami jest kompleksowym dokumentem strategicznym, 

którego celem jest realizacja wymogów prawa unijnego i krajowego dotyczącego gospodarki 

odpadami.  Zawiera analizę stanu gospodarki odpadami, nakreśla cele, przedstawia prognozy 

wyznacza kierunki działań w tym prewencyjne. Określone zadania przedstawione są w 

harmonogramie zawierającym sposób finansowania w poszczególnych okresach 

przedsięwzięć w ramach gospodarki odpadami. 

W kwestii osadów ściekowych50 w zależności od postaci, w jakiej występują, oraz ich jakości, 

komunalne osady ściekowe mogą być termicznie przekształcane w spalarniach lub 

współspalarniach odpadów (m.in. w cementowniach), poddane odzyskowi w 

kompostowniach lub biogazowniach, albo wykorzystane bezpośrednio na powierzchni ziemi 

do ulepszania gleby, po ich uprzednim ustabilizowaniu. Nadal stosowaną, jednak najmniej 

pożądaną, metodą zagospodarowania osadów jest ich składowanie na składowiskach 

odpadów.  
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W kwestii dotyczącej gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi zidentyfikowane zostały 

następujące problemy 51: 

 brak optymalnych koncepcji względem wszystkich możliwych metod 

zagospodarowania osadów na etapie projektowania oczyszczalni, 

 pomimo regulacji prawnych oraz programów wsparcia wciąż za wysoki odsetek 

składowania osadów ściekowych, 

 brak samodzielności przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w kwestii udoskonalania 

procesów technologicznych na etapie inwestycyjnym i wdrożeniowym,  

 nie wszystkie rozwiązania dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych są 

opracowane tak by osiągnąć stan utylizacji bezodpadowej, tzn nie uwzględnia się 

dalszych możliwych etapów zagospodarowania osadów(fermentacja-> suszenie-> 

brykietowanie-> cementownia = spalane są nawet gazy lotne).  

  

 

1.5 Uwarunkowania  prawne i polityczne   dla produkcji energii 

odnawialnej z odpadów. 

  
 

1.5.1 Polityka Unii Europejskiej dotycząca odnawialnych źródeł energii 

 

1.5.1.1 Akty Prawne 

 
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w 

sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze 

źródeł odnawialnych52. W dyrektywie sformułowana jest teza o niedostatecznym 

wykorzystywaniu potencjału energetycznego nośników energii odnawialnej. Wspólnota 

uznała propagowanie energetyki odnawialnej za sprawę priorytetowa zgodna z koncepcją 

zrównoważonego rozwoju. Za atut dodatkowy uznaje się korzyści wynikające z wzrostu 

lokalnego zatrudnienia w sektorze i wynikający z tego pozytywny wpływ na spójność 

społeczną.  Rozwój energetyki odnawialnej zwiększa lokalną niezależność energetyczną 
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 Baza Aktów Prawnych, M. P. z 2010 r. Nr 101, poz. 1183  
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 Dz. U. L 283 z 27.10.2001  



39 
 

zapewniając stałość dostaw, przyspiesza też realizację celów Kyoto.  Dyrektywa 2001/77/WE 

jest ukoronowaniem wspólnotowej polityki energetycznej w zakresie wsparcia energetyki 

odnawialnej. Ze względu na rangę dyrektywy o powszechnych skutkach obowiązywania, jej 

znaczenia dla promowania energii odnawialnej we Wspólnocie trudno przecenić.  Miała 

status swoistej „konstytucji” w zakresie OZE dla ustawodawców krajowych oraz dla 

przyszłych regulacji na szczeblu UE. Opracowana została w celu wspierania zwiększania 

udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek 

energii elektrycznej oraz stworzenia podstaw dla opracowania przyszłych ram Wspólnoty w 

omawianym przedmiocie53. Zobowiązuje ona Państwa Członkowskie do podejmowania 

działań w kierunku zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii poprzez korzystne regulacje prawne oraz pomoc dla producentów energii, w 

celu osiągnięcia określonego poziomu zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z 

odnawialnych źródeł energii w kolejnych latach. Państwa członkowskie zobowiązane są 

również do nadzorowania produkcji energii ze źródeł odnawialnych, tak aby pochodzenie 

energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii można potwierdzić 

gwarancja ich pochodzenia, na podstawie obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących 

kryteriów54. 

 

W kwestii pozyskiwania energii z odpadów Państwa Członkowskie zobligowane  są do 

zachowania zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem wspólnotowymi w 

sprawie gospodarki odpadami. Ponadto dyrektywa stanowi, aby wszystkie formy energii 

elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii były zaopatrzone w gwarancje 

pochodzenia. Ma to na celu ułatwienia konsumentowi dokonania wyboru między energią 

elektryczną wytwarzaną z kopalin, a tą wytwarzaną ze źródeł odnawialnych co ułatwia 

handel energią elektryczną wytwarzaną z OZE. Dyrektywa reguluje kwestie dotyczące sieci 

przesyłowych i dystrybucji energii z OZE. Postępowanie administracyjne Państw 

Członkowskich ma na celu: 

 ograniczenie prawnych i pozaprawnych barier hamujących zwiększanie produkcji 

energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, 
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 http://www.europeansilicon.eu/dyrektywy/2001_77.pdf 
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 Potencjał Dolnego Śląska w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii Wrocław, październik 2006 
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 usprawnianie i przyspieszanie procedur na odpowiednich szczeblach 

administracyjnych, 

 zapewnianie obiektywności, przejrzystości i niedyskryminującego charakteru 

obowiązujących zasad, z pełnym uwzględnieniem specyfiki różnorodnych technologii 

stosowanych w przypadku odnawialnych źródeł energii55 . 

Dyrektywa obowiązywała do dnia 23 kwietnia 2009 roku. 
 
Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych56 

zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. 

Dyrektywa ustanawia wspólne ramy dla promowania i stosowania energii  pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych, a także określa obowiązkowe krajowe cele ogólne. Cele dotyczą 

udziału energii produkowanej  ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie  jej udziału w  

końcowym zużyciu energii brutto. Dla Polski udział ten jest niższy od   średniego 

wytyczonego celu dla całej Unii Europejskiej i kształtuje się na poziomie 15% w 2020 roku, co 

i tak będzie podwojeniem jej udziału w zużyciu energii ogółem w stosunku do roku 2005. 

 

 

Dyrektywa nakłada obowiązki na Państwa członkowskie określając obowiązkowe krajowe 

cele ogólne i środki w zakresie stosowania energii ze źródeł odnawialnych.  

W marcu 2007 Rada Europy przyjęła Plan Działań integrujący politykę klimatyczną i 

energetyczną Wspólnoty w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym i globalnemu 

ociepleniu. Nakreślone przez Komisję Europejską w styczniu 2007 cele „pakietu 3*20”,  

przyjęte do realizacji dwa miesiące później przez Radę Europejską to: 

 Redukcja o co najmniej 20% emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w UE do roku 

2020.  Jako punkt odniesienia przyjmując stan z roku 1990 uznając go za bazowy. 

 Zwiększenie udziału energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych o 20 % w 

ogólnym bilansie energetycznym Unii Europejskiej do roku 2020. 

 Racjonalizacja wykorzystania energii przez zwiększenie efektywności energetycznej, a 

tym samym ograniczenie jej zużycia o 20 % w porównaniu z prognozami na rok 2020. 
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Dyrektywa  2009/28/WE jest jednym  z dokumentów  „pakietu  klimatyczno-

energetycznego”,  który został ogłoszony prze Komisję Europejską  w styczniu 2008 roku. 

Dokumenty dotyczą ograniczeń emisji co2 i zwiększenia wykorzystania  OZE zgodnie z celami 

„3*20”. 

Dyrektywa zawiera definicje poszczególnych typów energii odnawialnej  i jej nośników oraz 

definicje systemów wsparcia, obowiązków stosowania energii odnawialnej czy wartości 

emisyjnych dla biopaliw.  Dokument przedstawia możliwość tworzenia  wspólnych, również z 

innymi państwami członkowskimi, projektów i systemów wsparcia produkcji energii z OZE jak 

i z państwami spoza Wspólnoty. W zakresie wyboru systemu wsparcia i promowania OZE 

Komisja Europejska pozostawia państwom członkowskim swobodę decyzyjną. Wsparcie dla 

popularyzacji zielonej energii może mieć charakter: 

 pomocy publicznej poprzez wsparcie fiskalne 

 zwolnienie z akcyzy energii elektrycznej wytworzonej w źródłach 

odnawialnych 

 obniżenie stawek podatku od towarów i usług dla producentów niektórych 

wyrobów i urządzeń proekologicznych.   

 zwolnienie z kar administracyjnych i opłat za korzystanie ze środowiska 

 pomocy inwestycyjnej 

 obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii 

 systemów bezpośredniego wsparcia 

 gwarantowanych cen zakupu  i premii opcyjnych 

Dyrektywa wskazuje korzyści płynące z rozwoju OZE takie jak obniżenie emisji gazów 

szklarniowych, wykorzystanie lokalnych źródeł energii, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw 

energii, zmniejszenie strat sieciowych oraz tworzenie miejsc pracy na szczeblu lokalnym.  

Przykładem  wykorzystanie lokalnych źródeł energii jest zagospodarowanie energetyczne 

osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków.   

W kwestii dostępu do sieci przesyłowych dyrektywa stanowi , że:    

Państwa członkowskie podejmują odpowiednie kroki, mające na celu stworzenie 

infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej, inteligentnych sieci, 

obiektów magazynowania oraz systemu elektroenergetycznego, aby zagwarantować 

bezpieczne działanie systemu elektroenergetycznego podczas przystosowania go do dalszego 

rozwoju wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, w tym również 
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połączeń wzajemnych między państwami członkowskimi oraz między państwami 

członkowskimi a państwami trzecimi. Państwa członkowskie podejmują również odpowiednie 

kroki, aby przyspieszyć procedury autoryzacji infrastruktury sieciowej oraz skoordynować 

zatwierdzanie infrastruktury sieciowej z procedurami administracyjnymi i procedurami 

planowania.   

Oczyszczalnie ścieków produkujące na potrzeby własne energię pochodząca z przetworzenia 

osadów ściekowych przekazują jej nadwyżkę do państwowych sieci energetycznych. Mogłyby 

także odstępować ją odpłatnie przedsiębiorstwom energetycznym zobligowanym do zakupu 

zielonej energii. Rozbudowa sieci elektroenergetycznych, infrastruktury przesyłowej jest 

warunkiem koniecznym sprawnego przepływu energii między przedsiębiorstwami w kraju i 

za granicą.  

Ponadto Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do uproszczenia i uporządkowania 

oraz zapewnienia przejrzystości krajowych procedur związanych z autoryzacją, certyfikacją i 

licencjonowaniem w obszarze wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu z zielonych 

źródeł. Priorytetem jest również zapewnienie szerokiego dostępu do informacji w niezbędnym 

i proporcjonalnym wymiarze uczestnikom rynku57.  

 

Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 

promowania Kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na 

rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG58. 

Dyrektywa odnosi się do promowania produkcji energii elektrycznej powstającej w procesie 

Kogeneracji. Kogeneracja jest procesem powstawania energii elektrycznej i cieplnej 

jednocześnie. Jest to metoda tańsza i bardziej energooszczędna przez co proekologiczna. 

Dyrektywa wyznacza kierunek działania państw członkowskich mając na celu progres 

sprawności wytwarzania energii, a także umocnienie bezpieczeństwa zasilania tworząc 

schemat promowania i rozwijania wysokosprawnego wytwarzania energii elektrycznej i 

cieplnej w skojarzeniu. Promowanie to polega między innymi na przyznawaniu świadectw 

pochodzenia, które zapewni producentowi ulgi podatkowe, subwencje czy inne systemy 

wsparcia, weryfikowalne przez Komisję europejską kontrolującą ich celowość. Artykuł 8 

ustawy reguluje kwestie taryf i dostępu do sieci elektroenergetycznych. W celu zapewnienia 
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 http://www.wnp.pl/artykuly/obowiazek-implementacji-dyrektywy-2009-28-we-przyniesie-zmiany-w-
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przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej z wysokosprawnej Kogeneracji 

stosuje się art. 7 ust. 1, 2 i 5 dyrektywy 2001/77/WE, jak również odpowiednie przepisy 

dyrektywy 2003/54/WE.  

Dyrektywa zobowiązuje Państwa członkowskie do dostosowania procedur administracyjnych 

do efektywnego wsparcia procesu Kogeneracji między innymi poprzez: 

 zachęty do projektowania jednostek kogeneracji dla pokrycia ekonomicznie 

uzasadnionego zapotrzebowania na ciepło użytkowe i unikania produkcji ciepła w 

ilościach przekraczających zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 

 ograniczania barier regulacyjnych i pozaregulacyjnych utrudniających rozwój 

Kogeneracji 

 uproszczenia i usprawnienia procedur na odpowiednim szczeblu administracyjnym  

 zapewnienia obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących zasad, w pełni 

uwzględniających szczególne właściwości różnych technologii kogeneracyjnych. 

Kogenerację wdrożono na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek. W końcowym 

procesie oczyszczania ścieków zagospodarowano osady ściekowe pozyskując w wyniku ich 

fermentacji biogaz tłoczony  do stacji generatorów energii elektrycznej i cieplnej. 

 
Zintegrowane regulacje dotyczące wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i dostaw energii 

elektrycznej ustanawia dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 

czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i 

uchylająca dyrektywę 96/92/WE59.  

Ustala ona reguły odnoszące się do organizacji i funkcjonowania sektora energetycznego, 

dostępu do rynku, kryteriów i procedur mających zastosowanie w zaproszeniach do 

składania ofert i przyznawania zezwoleń, a także działania systemów. 

Kolejna ważna dyrektywą z obszaru wspólnotowej koncepcji sprawnego zarządzania energią 

jest dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w 

sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz 

uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG60. Celem dyrektywy jest opłacalna ekonomicznie 

poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii w Państwach Członkowskich 

zgodnie z celami Kyoto i koncepcją  zrównoważonego rozwoju.  
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Dyrektywa odnosząca  się do działań Unii Europejskiej w obszarze budownictwa, ale 

pośrednio dotycząca także kwestii energetyki odnawialnej (zależność tę przedstawię dalej) to 

dyrektywa 2010/31/UE Parlamentu europejskiego i Rady  z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków61. Sektory mieszkaniowe oraz usługowe są 

dysponentami i użytkownikami budynków. Końcowe zużycie energii we Wspólnocie  przez te 

sektory wykazuje  tendencję wzrostową. Prowadzi to do wzrostu emisji dwutlenku węgla 

przez ten sektor. Artykuł 1 stanowi, iż celem niniejszej dyrektywy jest promowanie 

poprawiania charakterystyki energetycznej budynków we Wspólnocie, z uwzględnieniem 

warunków klimatycznych zewnętrznych i lokalnych oraz wewnętrznych wymagań 

klimatycznych oraz opłacalności. Przedstawiono szereg wymogów w tym między innymi: 

 obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych budynków,  

 regularnej kontroli kotłów i systemów klimatyzacji w budynkach oraz dodatkowo 

oceny instalacji grzewczych, w których kotły mają więcej jak 15 lat, 

 certyfikacji energetycznej budynków.  

W artykule 5 określono aby Państwa członkowskie przy budowie nowych budynków o łącznej 

powierzchni użytkowej powyżej 1 000 m. kw. brały pod uwagę skorzystanie ze 

zdecentralizowanych systemów dostaw energii opartych na źródłach odnawialnych. 

Skuteczne wdrożenie niniejszej dyrektywy uzależnione jest od przedstawicieli sektora 

instalacyjno-budowlanego. W związku z tym odpowiednia liczba przedstawicieli tego sektora 

powinna – dzięki szkoleniu i innym działaniom – posiadać odpowiedni poziom fachowości w 

zakresie instalacji i integracji wymaganych technologii efektywnych energetycznie i 

technologii z zakresu energii odnawialnej. 

Zwiększona efektywność energetyczna stanowi ważną część pakietu programów i działań 

niezbędnych do wykonania i zawartych w Protokole z Kioto. Działania te powinny być 

zamieszczane w każdym pakiecie strategicznym, w celu spełnienia dalszych zobowiązań. . 

Oczyszczalnie ścieków korzystają z odnawialnych źródeł energii jakim jest biomasa i biogaz 

uzyskane w technologicznym procesie oczyszczania ścieków. Energia wytworzona jest we 

własnym zakresie dzięki czemu  przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji zarządzające 

oczyszczalniami nie musza kupować energii od producentów dla których tańsze są 

konwencjonalne  nośniki energii – kopaliny takie jak węgiel, ropa czy gaz ziemny lub inna 
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energia alternatywna, lecz nie odnawialna, jak atomowa. Produkując energię z biomasy i 

korzystając z niej ogranicza się emisję CO2 ponieważ bilans dwutlenku węgla w obiegu 

przyrodniczym w tym przypadku  wynosi zero( fotosynteza, wcześniejsza absorpcja CO2 

przez biomasę). Oczyszczalnie ścieków są rozbudowywane na skutek zwiększania 

zapotrzebowania na swoje usługi o nowe budynki linii technologicznych takie jak np. budynki 

stacji generatorów,  suszarnie osadów, hale  czy też budynki administracyjne. Budynki te 

zaopatrywane są w energię cieplną i elektryczną uzyskaną często w procesie kogeneracji. 

Osiągnięta w ten sposób samowystarczalność i efektywność energetyczna oczyszczalni 

spełnia wymagania i realizuje wytyczone cele zawarte w  dyrektywie 2002/91/WE i wcześniej 

przedstawionych.  

Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Program ramowy 

na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013)62 

Program ramowy przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności oraz potencjału 

innowacyjnego Wspólnoty jako społeczeństwa o zaawansowanym poziomie wiedzy, 

funkcjonującego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju opartego na stabilnym 

wzroście gospodarczym oraz charakteryzującego się wysoce konkurencyjną gospodarką 

rynkową o wysokim poziomie ochrony oraz poprawy jakości środowiska63. 

 

Cele programu: 

 promowanie wszelkich form innowacji, (w tym innowacji ekologicznych), 

 zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, głównie w sektorze MŚP, 

 promowanie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej we wszystkich 

sektorach gospodarki , w tym w sektorze transportu, 

 przyśpieszenie tworzenia trwałego, konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa 

informacyjnego o charakterze integrującym64. 

Cele programu wdrażane są poprzez programy szczegółowe: 
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 Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji(6,7 ramowy, na poszczególne lata) 

 Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych (TIK) 

 program „Inteligentna Energia – Program dla Europy”. 

Program kierowany głównie do sektora MŚP, zatem mogły by korzystać z niego małe 

przyzakładowe oczyszczalnie ścieków czy zakłady utylizacyjne. 

 

1.5.1.2 Dokumenty programowe 

 
Biała Księga Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii65. 

Biała Księga „Energia dla przyszłości: odnawialne źródła energii została przyjęta w 1997 roku 

przez Komisje Europejską. Stwierdzono że produkcja i udział OZE w ogólnym obrocie energii  

jest niewspółmierny do potencjału i możliwości UE. Za cel strategiczny przyjęto 

systematyczne zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych  w zaspokojeniu 

zapotrzebowania EU na energię pierwotną. 

 

 

Realizacja planu działania polegała na  wdrażaniu instrumentów rynkowych takich jak66: 

  Sprawiedliwy dostęp odnawialnych źródeł energii do rynku energii elektrycznej; 

  Przychylne instrumenty fiskalne i finansowe (podatki i subsydia); 

 elastyczne stawki amortyzacji inwestycji67, 

 ulgi podatkowe dla trzeciej strony finansującej inwestycje, 

 subsydia na budowę instalacji, 

 dotacje i tanie kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw (w tym także z 

funduszy na tworzenie nowych miejsc pracy), 

 bodźce finansowe dla konsumentów kupujących sprzęt i usługi wykorzystujące 

energię odnawialną. 
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http://www.cie.gov.pl/www/serce.nsf/0/DE39169F51883F7EC125705700341336?Open&RestrictToCategory= 
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 http://www.windenergy.pl/ene_przy.htm 
66

 http://zb.eco.pl/zb/112/energia.htm 
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  Nowe inicjatywy w sektorze bioenergii dla transportu, produkcji ciepła i    

elektryczności; 

 Udoskonalanie regulacji w budownictwie; 

oraz na wzmacnianiu roli odnawialnych źródeł energii w polityce, programach i budżetach m. 

inn. poprzez: 

 Pomoc finansowa dla technologii odnawialnych źródeł energii, 

 Zwiększenie roli odnawialnych źródeł energii (V Environmental Action Plan), 

 Rozwój badań, technologii i demonstracji, 

 Wzmocnienie konkurencyjności przemysłu UE na rynkach światowych, wzrost 

zatrudnienia, 

 Politykę regionalną, 

 Współpracę międzynarodową. 

 

Narzędziem realizacji głównego celu zawartego w Białej Księdze jakim jest zwiększenie 

udziału OZE w zaspokojeniu potrzeb energetycznych, są kampanie promocyjne polegające na 

reorganizacji pod względem zaopatrzenia w energie wybranych lokalnych społeczności tak 

by energia dla nich pochodziła tylko ze źródeł odnawialnych. 

 

Korzyści przedstawione w Białej Księdze wynikające z wykorzystania OZE : 

 ograniczenie importu energii co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty 

 siła napędowa  dla gospodarczego rozwoju regionalnego 

 korzyści ekologiczne 

 lokalne zatrudnienie, walka z bezrobociem 

 modułowy charakter technologii w energetyce odnawialnej, dzięki czemu instalacje są 

łatwe do finansowania. 

 

Zielona Księga  - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i   bezpiecznej 

energii68. 

Dokument jest po części kontynuacją koncepcji zawartych w Zielonej Księdze „Ku europejskiej 

strategii bezpieczeństwa energetycznego” z roku 2000. Bezpieczeństwo energetyczne jest 
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0105:FIN:pl:PDF 
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priorytetową kwestią funkcjonowania Wspólnoty. Przed Europą stoją wyzwania związane z 

potrzebą zmian w polityce energetycznej i ekologicznej. Potrzebne są inwestycje w 

nowoczesne energooszczędne technologie i modernizacja przestarzałej infrastruktury. 

Rezerwy energii w krajach Unii Europejskiej nie są wielkie, a zużycie systematycznie wzrasta 

powodując uzależnienie Wspólnoty od sprowadzania surowców energetycznych z zagranicy, 

na przykład gazu ziemnego - głównie z Rosji, ale też z Norwegii i Algierii.  Jeżeli nie 

zintensyfikuje się działań podjętych w zakresie zwiększenia uniezależnienia od importu 

surowców będzie on niebezpiecznie wzrastał i może za 20 lat osiągnąć ponad 70%. Oprócz 

zużycia energii rośnie też  zapotrzebowanie. Na skutek zużycia energii wzrasta tez poziom 

zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych, CO2 powodując ocieplenie klimatu. Jeśli nie podejmie 

się intensywnych środków zaradczych temperatura w tym stuleciu może wzrosnąć o 4 

stopnie Celsjusza. Od końca lat 90 ceny kopalin rosną. Ropa naftowa jest czynnikiem 

rządzącym ceną energii. Zielona księga prezentuje opcje oraz sugestie dla działania 

wspólnoty w celu poprawienia sytuacji ekologicznej i energetycznej tak by nie spełniły się 

niepokojące prognozy i scenariusze. 

Ważnym celem jest rozwój w pełni konkurencyjnych wewnętrznych rynków energetycznych 

konsolidujących sektor energetyczny tak by użytkownicy energii mieli komfort względem 

bezpieczeństwa dostaw oraz rozsądnych cen. Za dywersyfikacją powinno iść także 

zróżnicowanie form energii poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym 

zużyciu.  Dokument zaleca solidarność i odpowiedzialność członków Wspólnoty biorąc pod 

uwagę opcje wspólnej zewnętrznej polityki energetycznej konsolidującej Państwa 

członkowskie wokół wspólnie wypracowanego stanowiska wobec eksporterów  z poza Unii.   

Obszary priorytetowe: 

 Energetyka na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w 

Europie: dokończenie budowy europejskich rynków wewnętrznych energii elektrycznej 

i gazu. 

 Wewnętrzny rynek energetyczny zapewniający bezpieczeństwo dostaw: Solidarność 

państw członkowskich. 

 Bezpieczeństwo i konkurencyjność zaopatrzenia w energię: w kierunku bardziej 

zrównoważonej, efektywnej i zróżnicowanej energii. 
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 Zintegrowane podejście69, aby stawić czoła zmianie klimatu. 

 Zachęcanie do innowacji: strategiczny plan europejski w zakresie technologii 

energetycznych. 

 Zmierzając do spójnej zewnętrznej polityki energetycznej. 

 

 
Rozwój konkurencyjnych rynków energii sprzyja szukaniu innowacyjnych rozwiązań 

obniżających koszt jej produkcji. Dywersyfikacja i  samowystarczalność jest bardziej 

opłacalna i bezpieczna niż uzależnienie od monopolisty.  

Produkowanie energii z własnych zasobów i to dodatkowo z odpadów, których utylizacja też 

wymaga nakładów finansowych, jest rozwiązaniem optymalnym, atrakcyjnym z punktu 

widzenia rachunku ekonomicznego. Nie ponosimy kosztów neutralizacyjnych, lecz zyskujemy 

tanią energię, której nie musimy kupować z zewnątrz. Nadwyżkę można odsprzedać, a zbyt 

jest pewny choćby ze względu na obowiązek zakupu energii pochodzącej z OZE. 

 
 
Na początku marca 2011 roku po wielomiesięcznych negocjacjach wszedł w życie, przyjęty 

przez Parlament Europejski, tzw. trzeci pakiet energetyczny. Celem tej inicjatywy jest 

liberalizacja europejskiego rynku energii i gazu, rozwój konkurencyjności, kontynuacja 

budowy jednolitego rynku energii elektrycznej i gazu w całej Wspólnocie Europejskiej.  

Główne założenia pakietu, będącego narzędziem służącym do realizacji celów wspólnej 

polityki energetycznej w Europie, to przede wszystkim rozdzielenie działalności wytwórczej i 

obrotowej od przesyłowej. Priorytetem ma być poprawa standardu usług poprzez 

wzmocnienie praw konsumenta i ochrona wrażliwszych odbiorców, upowszechnianie 

inteligentnych systemów pomiarowych oraz wzmocnienie uprawnień regulacyjnych dla 

prowadzących dozór niezależnych krajowych organów regulacyjnych. Wdrożenie pakietu ma 

także sprzyjać poprawie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu oraz tworzeniu 

warunków  przejrzystości rynków detalicznych70.   

Na trzeci pakiet energetyczny składają się dwie dyrektywy rynkowe (2009/73/WE - dotycząca 

wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego71 oraz 2009/72/WE – dotycząca 
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 http://www.ppwb.org.pl/wb/56/2.php  
70

 http://www.ure.gov.pl/wai/pl/602/Trzeci_pakiet_energetyczny.html 
71

 (Dz. U. L 211 z 14.8.2009) 

http://www.ppwb.org.pl/wb/56/2.php
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wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej72), dwa rozporządzenia 

przesyłowe ((WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu 

ziemnego73 oraz (WE) nr 714/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do 

transgranicznej wymiany energii elektrycznej74), a także rozporządzenie (WE) nr 713/2009 

dotyczące ustanowienia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki75. 

 

 

1.5.2 Polityka Polski względem odnawialnych źródeł energii 

 

1.5.2.1 Akty Prawne  

 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z uzupełnieniem na dzień 25 

września 2012 r.)76.  

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, gospodarki paliwami z 

uwzględnieniem wytycznych zrównoważonego rozwoju oraz zapewniania bezpieczeństwa 

energetycznego oraz optymalnego, racjonalnego i  oszczędnego korzystania z energii. 

Reguluje zasady obrotu energią oraz równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i 

odbiorców energii. Ustawa definiuje odnawialne źródło energii jako: „źródło wykorzystujące 

w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, 

prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu 

wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.” W rozporządzeniu 

wykonawczym określono wymagania do klasyfikowania energii jako wytworzonej ze źródeł 

odnawialnych na potrzeby wsparcia tzw. zielonymi certyfikatami oraz zakres obowiązków 

spoczywających na podmiotach sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym77. 
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 Ibidem  
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 Ibidem 
74

 Ibidem 
75

 Ibidem 
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 Dz. U. z 2012, poz. 1059 j. t. 
77

 http://www.pigeo.org.pl :„Obrót prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia na rynku wewnętrznym 
(krajowym) umożliwia wytwórcom OZE uzyskanie dodatkowego przychodu z tytułu produkcji energii w OZE 
(oprócz przychodów ze sprzedaży fizycznego produktu jakim jest energia elektryczna). Do zakupu odpowiedniej 
ilości świadectw pochodzenia w danym roku zobowiązani są sprzedawcy energii do odbiorców końcowych. 
Alternatywnie wskazane wyżej podmioty mogą wnieść opłatę zastępczą (jednostkowa opłata dla każdej MWh 
energii publikowana jest corocznie przez prezesa URE). Zwykle wartość opłaty zastępczej jest maksymalną ceną 
jaką może w danym roku osiągnąć zielony certyfikat. Wartość opłaty zastępczej za 2011 r. (jednostkowej) 

http://www.pigeo.org.pl/
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W pierwotnej wersji ustawy w art. 9a ust. 1 został sformułowany obowiązek zakupu energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z tym przedsiębiorstwa zajmujące się 

produkcją i obrotem energia elektryczną zobowiązane są do zakupu energii z OZE 

przyłączonych do sieci oraz do sprzedaży lub odsprzedaży energii ze źródeł odnawialnych 

bezpośrednio lub pośrednio odbiorcom dokonującym zakupu energii na własne potrzeby. 

Istotnym czynnikiem wsparcia OZE stało się wprowadzenie tzw. świadectw pochodzenia. 

 Art. 9e.1. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii 

jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej „świadectwem pochodzenia”. 

1a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje świadectwa pochodzenia, o których mowa 

w ust. 1, oraz świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust. 1, dla 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii spełniającej jednocześnie 

warunki wysokosprawnej kogeneracji.  

 

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii „zielonej” lub jej 

obrotem i sprzedające tę energię odbiorcom nie zużywającym jej na własne potrzeby jest 

obowiązane przekazać posiadane świadectwa pochodzenia dotyczące sprzedawanej energii 

przedsiębiorstwu energetycznemu dokonującemu jej zakupu. Następnie po upływie okresu 

rozliczeniowego Prezes URE umarza świadectwa pochodzenia w drodze decyzji78. 

Ustawa dzieli przedsiębiorców na zintegrowanych pionowo, poziomo i pozostałych. 

Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo jest przedsiębiorstwem stricte energetycznym i 

prowadzi działalność w co najmniej dwóch dziedzinach (wytwarzanie, przesyłanie, 

magazynowanie, przetwarzanie, dystrybucja, obrót). Natomiast zintegrowane poziomo to 

takie przedsiębiorstwo, którego głównym obszarem aktywności jest prowadzenie 

działalności poza sferą gospodarki paliwowo – energetycznej. Produkcja energii jest 

dodatkową dziedziną, będącą uzupełnieniem optymalnego funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. W ustawie podano przykład producenta samochodów, którego 

zapotrzebowanie na energię elektryczną pokrywa własna elektrownia i który zbywa 

                                                                                                                                                                                     
wynosi 274,92 PLN za MWh, przy cenie energii (gwarantowanej) wynoszącej 195,21 PLN za MWh. 
Przedsiębiorstwa energetyczne, które nie dopełniły obowiązku (zakup certyfikatów lub wniesienie opłaty 
zastępczej w danym roku) podlegają karze. Opłaty zastępcze i kary wnoszone są na konto Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i do końca 2009 r. przeznaczone były wyłącznie na wsparcie 
inwestycji OZE.” 
78

http://www.ure.gov.pl/wai/pl/429/935/Energetyka_odnawialna_obowiazujace_rozwiazania_prawne_a_rzecz
ywistosc_8211_wybra.html 

http://www.ure.gov.pl/wai/pl/429/935/Energetyka_odnawialna_obowiazujace_rozwiazania_prawne_a_rzeczywistosc_8211_wybra.html
http://www.ure.gov.pl/wai/pl/429/935/Energetyka_odnawialna_obowiazujace_rozwiazania_prawne_a_rzeczywistosc_8211_wybra.html
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„nadwyżki” tej energii na rynku.  Ja posługując się   analogią podałbym  przykład 

przedsiębiorstw oczyszczania ścieków komunalnych z uwagi na fakt wytwarzania energii we 

własnym zakresie i na własne potrzeby oraz możliwości odsprzedania „nadwyżki” dalej np. 

do państwowej sieci energetycznej. 

Energia wytworzona w odnawialnych źródłach(i w kogeneracji) ma pierwszeństwo w 

dostępie do sieci przesyłowej i w dystrybucji jeśli producent wywiązał się z wymogów 

technicznych i ekonomicznych gwarantujących bezpieczeństwo przyłączenia. Energia 

wytworzona w OZE jest zwolniona z podatku akcyzowego. 

 

 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. – O efektywności energetycznej79. 

Ustawa określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, zadania 

jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, zasady uzyskania i 

umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, zasady sporządzania audytu 

efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności 

energetycznej80.  

Ustawa wdraża system wsparcia dla inicjatyw energooszczędnych poprzez wprowadzenie 

białych certyfikatów. Są to świadectwa efektywności energetycznej, które  gwarantują 

korzyści finansowe dla podmiotów wprowadzających rozwiązania będące przedsięwzięciami 

o najwyższej efektywności ekonomicznej.  Jednym z obszarów gdzie można uzyskać 

wymierną oszczędność energii jest: zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia 

potrzeb własnych – rozumianych zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy, jako zespół pomocniczych 

obiektów lub instalacji, w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy Prawo energetyczne, służących 

procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.  

Wrocławska Oczyszczania Ścieków „Janówek” spełnia te kryteria oszczędzając energię 

między innymi poprzez instalację produkującą energię  z osadów w kogeneracji. 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, 

uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w 
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 Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 
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 Art. 1., Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. – O efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 nr 94 poz. 551) 
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odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości 

energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii81. 

W rozporządzenie zdefiniowano biogaz jako: „gaz pozyskany biomasy, w szczególności z 

instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz 

składowisk odpadów.”  

W nowej wersji tegoż Rozporządzenia82 z dnia 18 października 2012 r. w kwestii dotyczącej 

minimalnego udziału energii odnawialnej w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży 

energii elektrycznej przez przedsiębiorstwo odbiorcom końcowym, obowiązek zakupu zielonej 

energii wyraźnie wzrósł(zob.tabela.2).   

 

Tabela nr 2. Obowiązkowy udział procentowy OZE w całorocznej sprzedaży energii przez 

przedsiębiorstwa odbiorcom końcowym 

Rok Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 14 sierpnia 2008 r. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki 
z dnia 18 października 2012 r. 

2012 10,4 % 10,4 % 

2013 10,9 % 12,0 % 

2014 11,4 % 13,0 % 

2015 11,9 % 14,0 % 

2016 12,4 % 15,0 % 

2017 12,9 % 16,0 % 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Docelowo udział  OZE w polskiej energetyce miałby co roku wzrastać o 1 %, tak by w roku 

2021 osiągnąć pułap 20 %. Warto zaznaczyć, że w myśl paragrafu 15 Projektu 

Rozporządzenia obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych  źródeł energii uznaje 

                                                           
81  (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 969, z późn. zm.). 
81

 Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1229 

 
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1229  
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się za spełniony, jeżeli sprzedawca z urzędu zakupił całą oferowaną mu ilość energii 

elektrycznej wytworzonej w odnawialnych  źródłach energii, przyłączonych do sieci 

przesyłowej lub dystrybucyjnej elektroenergetycznej  znajdującej się na terenie 

obejmującym obszar działania tego sprzedawcy. 

Zgodnie z paragrafem 6 Rozporządzenia do energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach 

energii zalicza się, niezależnie od mocy tego źródła, energię elektryczną lub ciepło 

pochodzące między innymi ze źródeł wytwarzających energię z biomasy oraz biogazu. Do 

energii ze źródeł odnawialnych zalicza się także: część energii odzyskanej z termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych, zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 

44 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 

1243, z późn. zm.). 

Zatem zgodnie z Rozporządzeniem dot. obowiązku zakupu energii z OZE oczyszczalnie 

ścieków produkujące energię z biogazu powstającego w wyniku fermentacji osadu mają 

gwarantowany zbyt ewentualnej jego nadwyżki.  

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego83. 

 Rozporządzenie określa grupy podmiotów systemu elektroenergetycznego, warunki 

przyłączenia do sieci przesyłowych, w tym warunki techniczne, sposób prowadzenia obrotu 

energią, warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji, systemy rozliczeń, warunki 

współpracy między operatorami systemów elektroenergetycznych.  Ponadto zawiera 

sposoby koordynacji planów systemowych, zakres, warunki i sposoby zarządzania 

ograniczeniami systemowymi w tym postępowanie w sytuacjach awaryjnych. 

Rozporządzenie precyzuje parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy obsługi 

odbiorców. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych 

warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami 

energii84. 

                                                           
83

 (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.) 

84
 http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_05/018d9f16ebb13d7f08f780ab8a051c58.pdf  (Dz. U. Nr 14, poz. 89 z 

dnia 29 stycznia 2008 r.)  

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_05/018d9f16ebb13d7f08f780ab8a051c58.pdf
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Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej przeznaczonej na 

przedsięwzięcia z zakresu ochrony  środowiska będące inwestycjami związanymi z 

odnawialnymi  źródłami energii. W paragrafie 2 Rozporządzenia wymieniono rodzaje 

inwestycji, które mogą być objęte pomocą publiczną w tym: 

 budowa lub przebudowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z  

               wykorzystaniem biomasy; 

 budowa lub przebudowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z 

wykorzystaniem biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji metanowej osadów 

ściekowych, odpadów komunalnych,  poprodukcyjnych odpadów pochodzenia 

roślinnego lub zwierzęcego, w tym odchodów zwierzęcych; 

 budowa lub przebudowa instalacji do wytwarzania biopaliw ciekłych, stałych lub 

gazowych; 

 budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej, niezbędnej do odbioru i 

przesyłu energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych  źródeł energii oraz urządzeń 

związanych z automatyką tych systemów; 

 

Formy udzielania pomocy: 

 dotacje 

 pożyczki preferencyjne 

 preferencyjne kredyty bankowe  

 dopłaty do oprocentowania preferencyjnych pożyczek lub preferencyjnych kredytów 

bankowych 

 częściowe umorzenia pożyczek preferencyjnych lub preferencyjnych kredytów 

bankowych 

Rozporządzenie prezentuje rodzaje kosztów inwestycji, które kwalifikują się do objęcia 

pomocą oraz metodę kalkulacji  ekwiwalentu dotacji do kosztów kwalifikujących się do 

objęcia pomocą. 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 lutego 2009 r.  w sprawie udzielania pomocy 

publicznej w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających energię elektryczną 

lub ciepło z odnawialnych źródeł energii85. 

Rozporządzenie stanowi: § 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki 

i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, do której zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 

zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia 

w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), na inwestycje w 

zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzających: 

 energię elektryczną, wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach 

wodnych, w których moc zainstalowana elektryczna nie przekracza 10 MW, biogaz 

lub biomasę, 

 energię elektryczną ze źródeł odnawialnych w kogeneracji w układach 

niespełniających wymogów wysokosprawnej kogeneracji, 

Pomoc może być udzielona jako: 

  pomoc regionalna na realizację nowej inwestycji, zwanej dalej "inwestycją 

regionalną", 

 pomoc horyzontalna, w zakresie ochrony środowiska, na realizację inwestycji, zwanej 

dalej "inwestycją środowiskową".  

Pomoc nie mogła by być udzielona oczyszczalni jeśli by ta współspalała kopaliny z biomasą 

lub biogazem w tym samym procesie technologicznym.  

W myśl paragrafu § 4. 1. Pomocą może być objęta inwestycja  regionalna obejmująca 

rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, a  maksymalna intensywność pomocy zgodnie z § 

7. 3. liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowanych na 

realizację inwestycji regionalnej i inwestycji środowiskowej wynosi dla dużego 

przedsiębiorstwa np. dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji miejskiej 40- 45%. Do 40% z 

uwagi na fakt lokalizacji MPWiK- woj. Dolnośląskie i do 45% biorąc pod uwagę kryterium że 

jest to duże przedsiębiorstwo86. 
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 (Dz.U. Nr 21, poz. 112) 
86

 http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/21/poz.112.htm 

http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2009/21/poz.112.htm
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1.5.2.2 Dokumenty programowe 

 
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku87. Dokument nie jest już aktualny,  ale warty 

przytoczenia,  gdyż stanowił preludium do Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 roku wyznaczył kierunek rozwoju 

sektora energetycznego Polski  do roku 2025. Przedstawiono w nim doktrynę polityki 

energetycznej państwa, a w niej cele, zasady i priorytety. W dokumencie jest mowa o 

wyzwaniach przed jakimi stoi Polska energetyka w kontekście rozwoju gospodarczego i 

wymogów Wspólnoty Europejskiej, w których dąży się do powstania jednolitego rynku 

energii elektrycznej i gazu. Dokument zawiera długoterminowa prognozę opracowaną w 

oparciu o scenariusz makroekonomiczny rozwoju kraju. Według scenariusza będącego 

częścią elementem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 całkowite 

zapotrzebowanie na energie końcową do roku do 2025 wzrośnie o połowę. Celami polityki 

energetycznej są: 

 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju; 

 wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej; 

 ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej, 

związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucji energii i paliw. 

Bezpieczeństwu energetyczne powinno iść w parze z bezpieczeństwem ekologicznym z 

godnie z idea zrównoważonego rozwoju. Niezawodność dostaw wynika między innymi z 

dywersyfikacji źródeł paliw i energii. Dywersyfikacja nie powinna jednak polegać wyłącznie 

na imporcie bo to  pomniejsza samowystarczalność energetyczną kraju. Tendencji do 

uzyskania samowystarczalności sprzyjają inicjatywy na szczeblu lokalnym, takie jak 

inwestycje w instalacje odzyskujące energię z odpadów czy osadów ściekowych. Jest to 

zgodne z istotna zasadą doktryny dokumentu , a mianowicie : Wspomaganie rozwoju 

Odnawialnych źródeł Energii (OZE) , pracujących w skojarzeniu, w tym generacji rozproszonej 

przy użyciu mechanizmów rynkowych.  

Sektor energetyczny jest potężnym emitentem gazów cieplarnianych i generuje znaczną ilość 

dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłu, które zanieczyszczają powietrze. Górnictwo węgla 

kamiennego i brunatnego na którym opiera się Polska energetyka niekorzystnie wpływa na 
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 http://www.portalenergetyczny.pl/upload/download/polityka_energetyczna_polski.pdf 

http://www.portalenergetyczny.pl/upload/download/polityka_energetyczna_polski.pdf


58 
 

krajobraz ,a także na jakość wód. W związku z tą sytuacją w dokumencie propagowane są 

kierunki działań zmierzające do poprawy stanu rzeczy takie jak: 

 wprowadzanie mechanizmów ekonomicznych sprzyjających rozwiązaniom  

proekologicznym i energooszczędnym; 

 zmiana struktury nośników energii, popularyzacja energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych; 

 ogólne zwiększenie udziału OZE w całkowitym zużyciu energii pierwotnej. 

 

Oczyszczalnie ścieków pozyskujące energię z osadów we własnym zakresie i na własny 

użytek przyczyniają się do poprawy stanu wód zarówno bezpośrednio jak i pośrednio. 

Bezpośrednio, gdyż sam proces pozyskiwania osadu jako nośnika energetycznego następuje 

w wyniku technologicznego procesu  oczyszczania ścieków. Oczyszczone ścieki, wpływające 

do rzeki nie stanowią zagrożenia.  

Pośrednio, gdyż produkując samemu, oczyszczalnia osiąga samowystarczalność energetyczną 

i nie musi kupować energii od producentów uzyskujących ją z nośników konwencjonalnych 

czyli kopalin w tym przede wszystkim węgla. Energetyka węglowa, jak wspomniano 

wcześniej niekorzystnie wpływa na jakość wód. 

Reasumując, dokument kładzie nacisk na zwiększenie efektywności energetycznej , ochronę 

środowiska, wzrost udział OZE w bilansie energetycznym, sprawne wdrażanie nowoczesnych 

rozwiązań technologicznych poprzez rozwój prac i badań naukowych oraz współpracę 

międzynarodową. 

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku88. 

Dokument przyjęty przez Rade Ministrów w dniu 10 listopada 2009 roku jest po części 

kontynuacją koncepcji zawartych w dokumencie opisanym wyżej. W dokumencie określono 

sześć podstawowych kierunków rozwoju polskiej energetyki: 

 Poprawa efektywności energetycznej 

 Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii 
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 http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf 
     
 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna%20ost.pdf
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 Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej - wprowadzenie 

energetyki jądrowej 

 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) 

 Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii 

 Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko 

Poprawa efektywności energetycznej ma być osiągnięta poprzez wprowadzenie 

stymulujących energooszczędnie białych certyfikatów, system wsparcia dla rozwoju 

kogeneracji.  W kwestii OZE dokument przedstawia główne cele polityki energetycznej w 

tym: 

 Wzrost udziału odnawialnych  źródeł energii w finalnym zużyciu energii co  

najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika  

w latach następnych, 

 Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania  

biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE,  

w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką 

odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną, 

 Zwiększenie stopnia dywersyfikacji  źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych  

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych  

surowcach. 

Jeśli chodzi o biomasę to ta z odpadów i osadów ściekowych jest nośnikiem optymalnym z 

punktu widzenia ekonomicznego i ekologicznego ponieważ nie stanowi konkurencji dla 

upraw energetycznych(biomasy rolniczej). Jest też surowcem dostępnym lokalnie w 

aglomeracjach miejskich i tańszym od biomasy rolniczej bo jest odpadem wymagającym 

zutylizowania i koszt jej pozyskania jest kosztem oczyszczania ścieków. Biomasa osadowa jest 

efektem ubocznym oczyszczania ścieków , a powstały z niej metan efektem ubocznym 

stabilizacji beztlenowej.  

Cele polityki w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko to89: 

 Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego,  

  Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów  
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 http://www.igcp.org.pl/?q=node/39381 
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wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, 

 Ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

 Minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w 

gospodarce, 

 Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

 

Oczyszczalnie ścieków również i te cele realizują. 

 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej. Dokument archiwalny90. 

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej powstała w roku 2000 . Dokument stworzono w 

związku z koniecznością realizacji przez Polskę zobowiązań międzynarodowych wynikających 

z Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z 

Kioto do tej konwencji. Strategia wyznaczała cele dla Polski w obszarze zielonej energii, 

obejmowała prognozy i scenariusze wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, 

przedstawiała  bariery91 hamujące rozwój sektora OZE . W dokumencie przedstawiono 

analizę wariantów wdrożeń technologii wykorzystujących energię odnawialną co stanowiło 

punkt wyjściowy do  określenia niezbędnych nakładów inwestycyjnych, a także 

towarzyszącego im wsparcia ze  środków publicznych. Strategia przedstawiała zakres działań 

wspierających OZE oraz instrumenty temu służące zarówno prawne jak i ekonomiczne. 

Omówiono też strukturę finansowania przedsięwzięć z omawianego zakresu oraz 

przedstawiono możliwości pozyskania wsparcia finansowego w energetyce odnawialnej w 

warunkach krajowych. 
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 http://www.ekoinnowacjenamazowszu.pl/files/download/documents/12_StrategiaOZE_Polska.pdf 
91

 http://www.pga.org.pl/prawo/strategia-OZE.pdf Ministerstwo Środowiska, 2000. Strategia Rozwoju 
Energetyki Odnawialnej. 
 Bariera informacyjna, bariera dostępności do urządzeń i nowych technologii, edukacyjna i wynikająca z        
potrzeby ochrony krajobrazu.  

http://www.pga.org.pl/prawo/strategia-OZE.pdf
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Tabela nr 3. Źródło: Załącznik nr 5 do Strategii rozwoju energetyki odnawialnej 

 
 

Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych92. 
 
W dniu 7 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła dokument pn.: Krajowy Plan Działania 

w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Określa on krajowe cele w zakresie udziału energii 

ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, 

sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r., uwzględniając wpływ innych środków polityki 

efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które 

należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w 

wykorzystaniu energii finalnej. 

Dokument określa ponadto współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i 

krajowej, szacowaną nadwyżkę energii ze źródeł odnawialnych, która mogłaby zostać 

przekazana innym państwom członkowskim, strategię ukierunkowaną na rozwój istniejących 

zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, 

a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia stosownych zobowiązań wynikających 

z dyrektywy 2009/28/WE93.  

W dokumencie podsumowano dotychczasowe osiągnięcia polityki krajowej w zakresie 

energii z OZE, oraz prognozy zapotrzebowania i obrotu, w tym produkcji oraz konsumpcji 

energii, zawarte w „Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku”.  Przedstawiono 
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 http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf 
93

 http://bip.mg.gov.pl/node/12111 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf
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dotychczasowe instrumenty wsparcia dla producentów energii ze źródeł odnawialnych. 

Oszacowano prognozowane wielkości zużycia energii brutto z uwzględnieniem wszystkich jej 

rodzajów mając na uwadze postęp we wprowadzaniu technologii energooszczędnych. 

Sformułowano krajowy cel ogólny czyli zwiększenie efektywności energetycznej oraz udziału 

OZE w końcowym zużyciu energii brutto Polski oraz cele sektorowe. Przedstawiono środki 

wsparcia prawnego służące do osiągnięcia wyznaczonych celów w tym: 

 obowiązek zakupu energii elektrycznej produkowanej z OZE nałożony na 

sprzedawców z urzędu, którzy wydali warunki przyłączenia dla danego źródła, 

 obowiązek operatorów sieci elektroenergetycznych do zapewnienia wszystkim  

podmiotom pierwszeństwa w  świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji energii  

elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii94, 

 możliwość uzyskania, obok świadectw pochodzenia energii odnawialnej, tzw. 

świadectw pochodzenia z kogeneracji, które również posiadają wartość majątkową, 

Dokument prezentuje przegląd wszystkich środków legislacyjnych dotyczących  promocji OZE 

w tym Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r95. – o podatku akcyzowym, która przewiduje 

zwolnienie energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych z podatku akcyzowego, przy jej 

sprzedaży odbiorcom końcowym. W przeglądzie przedstawiono działania Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w tym działania:  

 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii; 

 9.2 Efektywna dystrybucja energii; 

 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych; 

 9.6 Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych; 

 10.3 Rozwój przemysłu OZE. 

 

Z możliwości jakie daje działanie 9.6 mogło by skorzystać MPWiK ponieważ nadwyżka energii 

produkowanej na WOŚ trafia do państwowej sieci energetycznej, a celem działania jest 

budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 
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 http://www.mg.gov.pl/...…, op. cit.,.  
95

 (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.) 
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Dalej omówiono zakres wsparcia udzielony przez  NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz przedstawiono 

listę priorytetów. Wyznaczono też przyszłe kierunki działań. Jeśli chodzi o włączenie biogazu 

do sieci gazu ziemnego to omówiony jest tylko biogaz rolniczy. Deklaracje i plany związane z 

biogazowniami z oczyszczalni ścieków (brak) pominięto.  Scharakteryzowano systemy 

wsparcia w zakresie promocji wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w 

elektroenergetyce, ciepłownictwie i transporcie oraz zakres współpracy międzynarodowej 

przy ewentualnych nadwyżkach energii i wspólnych projektach. 

Oszacowano także rynek biomasy w Polsce i handel nią. Ze względy na pochodzenie biomasy 

podzielono ją na : 

 Biomasa z leśnictwa; 

 Biomasa z rolnictwa; 

 Biomasa z odpadów. Do jej oszacowania przyjęto taką klasyfikację: 

 pelety  -  będące podstawowym produktem odpadów przemysłowych 

 biogaz – uzyskany  z odpadów ściekowych. 

 

W przypadku komunalnych osadów  ściekowych prognozuje się ich wzrost w latach 2010 -

2020, w miarę realizacji inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz 

oczyszczania ścieków. Szacuje się,  że w 2015 r. masa wytwarzanych osadów będzie wynosiła 

ok. 640 tys. Mg, a w 2020 r. przekroczy 700 tys. Mg w przeliczeniu na suchą masę (s. m.). 

Prognozuje się,  że docelowo w 2020 r. będzie się termicznie przekształcać ponad 400 tys. Mg 

s.m. osadów96. Potencjał techniczny dla wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków do 

celów energetycznych jest bardzo wysoki. Opłacalność ekonomiczna występuje jednak w 

większych oczyszczalniach.  

W 2008 roku z osadów ściekowych wyprodukowano około 72%  całego biogazu  

produkowanego w Polsce.  Pozostały pochodził z wysypisk odpadów i z sektora rolniczego.  

 

                                                           
96

 http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf  

http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf
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Tabela nr 4. Krajowa produkcja biogazu w latach 2006-2008 [TJ]. Źródło: Energia ze źródeł 

odnawialnych w 2008r., GUS, 

 

Dostępność „sórowca” do produkcji biometanu bierze się z faktu, że w ostatnich latach 

wybudowano i rozbudowano duże bloki biologicznego oczyszczania w oczyszczalniach 

ścieków. Motywem  jest dążenie do poprawy rentowności oczyszczalni ścieków poprzez 

uniezależnienie energetyczne od dostawców zewnetrznych. Samowystarczalność 

energetyczna oczyszczalni jest następstwem  produkowania energii na własne potrzeby i we 

własnym zakresie, z osadów ściekowych. W Polsce w 2009 roku było zainstalowanych 46 

biogazowni przy oczyszczalniach ścieków, a mogło by być znacznie wiecej, gdyż mamy około 

2 800 biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych97.  

Ponadto szacuje się, że biogazownie przy oczyszczalniach ścieków produkują ponad 50% 

energii elektrycznej ,a 83 % energii cieplnej wytwarzanej we wszystkich biogazowniach w 

kraju co stanowi odpowiednio roczną produkcje na poziomie 140 GWh i 290 GWh98. 

Załącznik do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zawiera 

prognozy dotyczące między innymi ilości wytwarzanych osadów ściekowych. 

Dokument sprawia wrażenie bardziej sprawozdawczego niż planistycznego. 

 

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy wprowadzającej, w której znalazły się 

propozycje dotyczące tzw. Trójpaku energetycznego. Dokument zawiera przede wszystkim 

przepisy przejściowe w obrębie ustawy o odnawialnych źródłach energii, prawa gazowego 

oraz prawa energetycznego. Zgodnie z procesem legislacyjnym został on skierowany pod 

                                                           
97

 http://www.zrodlaodnawialne.pl/biogaz/31-droga-od-czystej-wody-do-czystej-energii-perspektywy-i-
wsparcie-finansowe-biogazowni-gminnych 
98

 G. Wiśniewski: Kierunki rozwoju technologii biogazu rolniczego w UE i Polsce, Salon czystej energii, Poznań 
2008 

http://www.zrodlaodnawialne.pl/biogaz/31-droga-od-czystej-wody-do-czystej-energii-perspektywy-i-wsparcie-finansowe-biogazowni-gminnych
http://www.zrodlaodnawialne.pl/biogaz/31-droga-od-czystej-wody-do-czystej-energii-perspektywy-i-wsparcie-finansowe-biogazowni-gminnych
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obrady Komitetu do Spraw Europejskich, a następnie trafi do dalszych prac rządu i 

parlamentu. 

Projekty ustaw o odnawialnych źródłach energii, prawa energetycznego i prawa gazowego 

przewidują rozbudowane zmiany w różnych przepisach obowiązujących aktów prawnych. 

Aby zapewnić ich pełną zgodność z zaproponowanymi przez MG rozwiązaniami, eksperci 

resortu gospodarki przygotowali ustawę wprowadzającą dla wszystkich trzech projektów 

tzw. Trójpaku energetycznego. 

Ustawa wprowadzająca zawiera także niezbędne zapisy, które pozwolą dostosować inne 

akty prawne do zmian wprowadzonych przez ustawy energetyczne MG99. 

Przewiduje się że już drugiej połowie 2013 roku może  wejść w życie Ustawa o odnawialnych 

źródłach energii100. 

Będzie ona określać i precyzować zagadnienia związane z wytwarzaniem i administrowaniem 

energią odnawialną w tym warunki i zasady przyłączania do sieci przesyłowych,  mechanizmy 

i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w instalacji 

odnawialnego  źródła energii. Ponadto w Ustawie znajdą się regulacje dotyczące gwarancji 

pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w instalacji  odnawialnego źródła energii 

oraz zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów energetycznych, 

a także współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii.  

W projekcie ustawy skoncentrowano się głównie na energii pochodzącej z biogazu 

rolniczego. 

 

 

 

 

 

                                                           
99

 http://www.mg.gov.pl/node/16965 
100

 http://www.mg.gov.pl/files/upload/16573/ustawa%20-%20OZE%20-%2027.07.2012%20-
%20konferencja.pdf 

http://www.mg.gov.pl/files/upload/16573/ustawa%20-%20OZE%20-%2027.07.2012%20-%20konferencja.pdf
http://www.mg.gov.pl/files/upload/16573/ustawa%20-%20OZE%20-%2027.07.2012%20-%20konferencja.pdf
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2 Mechanizmy i źródła finansowania odnawialnych źródeł energii 
 

2.1 Ogólna charakterystyka 
 

Projekty inwestycyjne dotyczące rozwoju obszarów związanych z pozyskiwaniem energii z 

odnawialnego źródła jakim jest biomasa wiążą się z wysokimi nakładami finansowymi i 

sporym  ryzykiem dotyczącym opłacalności inwestycji w kontekście oczekiwanej stopy 

zwrotu poniesionych nakładów w krótkim okresie.    

Na rynku finansowym  zazwyczaj pozyskanie kapitału odbywa się bez większych problemów 

w przypadku projektów typowo komercyjnych, które to charakteryzują się wysoką stopą 

zwrotu. 

Obecny poziom cen tradycyjnych , kopalnych  źródeł energii nie zawsze sprzyja atrakcyjności 

ekonomicznej inwestycji w OZE, szczególnie z punktu widzenia małych przedsiębiorstw 

nastawionych na szybki  i bezpieczny zysk.  

Niskie koszty eksploatacyjne inwestycji związanych z OZE nie rekompensują nakładów 

poniesionych na realizacje takich projektów, szczególnie gdy produkcją urządzeń z zakresu 

odnawialnych źródeł energii zajmują się niewielkie przedsiębiorstwa z niskim poziomem 

kapitalizacji, które to przy obecnym systemie kredytowania nie są w stanie zbyt długo 

przetrwać przy zamrożonych środkach finansowych. 

Warunkiem koniecznym aby sektor energetyki odnawialnej mógł się w Polsce rozwijać jest 

wsparcie finansowe, z reguły na etapie inwestycyjnym. 

Omawiając mechanizmy finansowania inwestycji związanych z energetyką odnawialną nie 

sposób pominąć bardzo ważnej kwestii motywującej przedsiębiorców i inwestorów do 

produkowania zielonej energii, a mianowicie systemu tzw. zielonych certyfikatów. Zielone 

certyfikaty są urzędowymi świadectwami wydawanymi przez prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki (URE) poświadczające pochodzenie energii elektrycznej wytworzonej z OZE. 

Zielone certyfikaty stały się instrumentem para rynkowym  i trampoliną, bodźcem do 

dynamicznego rozwoju biznesu opartego na produkcji energii z OZE. Zachęta jest o tyle 

atrakcyjna, że producent sprzedaje droższą, zieloną energię i dodatkowo zbywa na 
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Towarowej Giełdzie Energii świadectwo jej pochodzenia, które stało się swoistym papierem 

wartościowym. Certyfikat zawiera dane pomiarowe czas i miejsce wytworzenia energii.   

Kolorów certyfikatów jest znacznie więcej, jak choćby wspomniane przy okazji omawiania 

aspektów prawnych certyfikaty białe będące świadectwami efektywności energetycznej.  

Żółtymi certyfikatami wynagradza się producentów energii produkujących jednocześnie w 

procesie kogeneracji energię elektryczną i cieplną. Czerwone certyfikaty mogą otrzymywać 

producenci energii w skojarzeniu w biogazowniach o mocy zainstalowanej przekraczającej 1 

MW. Fioletowe certyfikaty przeznaczone są dla producentów energii w jednostkach 

kogeneracyjnych opalanych metanem pozyskiwanym w kopalniach lub biogazem101. 

Jednym z priorytetów Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, ochrony środowiska jak i 

bezpieczeństwa energetycznego jest wzrost  efektywności  energetycznej i rozwój 

odnawialnych źródeł energii.   

Świadectwem rangi zagadnienia jest fakt podejmowania szeregu działań związanych z 

systematycznie podejmowanymi próbami integracji polityki klimatycznej i energetycznej w 

skali  Unii Europejskiej,  ale też  tworzenie  celowych systemów wsparcia dla inwestycji  z 

zakresu efektywności energetycznej i OZE. 

Wsparcie finansowe dla inwestycji w energię odnawialną  dostępne jest z licznych źródeł, 

zarówno krajowych jak i zagranicznych.   

Finansowanie omawianych inwestycji może być realizowane na trzy sposoby: 

 Inwestor finansuje całość inwestycji z własnych środków 

 Inwestor pokrywa jedynie część środków na realizację projektu, reszta pochodzi ze 

źródeł krajowych bądź zagranicznych 

 Realizacja projektu z pomocą strony trzeciej 

Pochodzenie środków finansowych przeznaczonych na inwestycje w energetykę odnawialną  

można podzielić w sposób przedmiotowy oraz podmiotowy.  

Pochodzenie środków określone w sposób przedmiotowy, określający formę finansowania 

dzieli źródła na: 

 środki własne, 
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 http://www.reo.pl/rodzaje-certyfikatow-poswiadczajacych-pochodzenie-energii-obowiazujace-na-terenie-rp 
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 kredyty i pożyczki, 

 dotacje, 

 leasing, 

 emisja obligacji, 

 inne formy finansowania. 

Dla inwestora natomiast, bardziej istotny jest podział środków z uwzględnieniem miejsca ich 

pochodzenia. Pod względem podmiotowym kapitał potrzebny do realizacji przedsięwzięć z 

zakresu energetyki odnawialnej może zostać pozyskany z następujących źródeł: 

 środki własne, 

 instytucje wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, 

 rynki finansowe, 

 międzynarodowe programy i zobowiązania w zakresie ochrony środowiska 

naturalnego, 

 udział trzeciej strony (formy partnerstwa publiczno – prywatnego, przedsięwzięcia 

typu ESCO). 

 

Wsparcie inwestycji z zewnątrz bywa często kluczowym czynnikiem determinującym  

podjęcie decyzji o realizacji projektu.  Jako że instytucje wspierające finansowo projekty 

związane z OZE  z reguły nie finansują ich w całości, niezbędnym warunkiem będącym 

obowiązkiem inwestora jest określenie wielkości wkładu własnego już na etapie 

wykonywania projektów, dokumentacji, pozwoleń, koncesji itp. 

Inwestor ma za zadanie przygotować rzetelny, kompleksowy harmonogram rzeczowo- 

finansowy, przedstawiający realizacje finansową inwestycji z podziałem na zadania i etapy 

ich wykonywania.  

Szerokie spectrum możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego dla inwestycji w 

odnawialne źródła energii wynika z polityki energetycznej, gospodarczej jak i klimatycznej 

Polski i Unii Europejskiej, ale  nie tylko(Program Współpracy Transnarodowej, Departament 

Współpracy Terytorialnej). 

Wsparcie dla inwestycji może mieć charakter zarówno komercyjny jak i preferencyjny. Środki 

finansowe mogą pochodzić z rynków finansowych i generalnie od podmiotów 
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gospodarczych, które kierują się motywami czysto komercyjnymi czyli kalkulacją 

ekonomiczną przedsięwzięcia, ale też, głównie, z instytucji wspierających energetykę 

odnawialną, z funduszy unijnych. Jeśli chodzi o formę wsparcia to może być to kredyt 

preferencyjny niskooprocentowany lub bezzwrotna dotacja. 

2.2 Pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i z zagranicy 
 

Większość programów pomocowych jest ze sobą ściśle powiązanych i granice terytorialne 

nie są granicą zaangażowania środków, które w ramach konkretnego programu bardzo 

płynnie się przenikają i wynikają jedne z drugich, chociażby w postaci poręczeń(GEF). 

Ponadto krajowe instytucje mające własne programy pomocowe dysponując środkami 

własnym i unijnymi są instytucjami, których zadaniem jest zarządzanie,  wdrażanie, 

pośredniczenie i koordynowanie działań dotyczących programów unijnych. Dla przykładu, o 

kredyt na  termomodernizację można się starać w około 21 polskich bankach(BISE, BOŚ, PKO 

BP)premia natomiast wypłacana jest z BGK, którego środki na ten cel pochodzą zarówno z 

budżetu państwa jak i z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, który  to wraz z 

Ministerstwem Gospodarki uzgodnił zmianę tzw. Umowy Grantu w zakresie mechanizmu 

Global Enviromnent Facility, czyli Fundacji Na Rzecz Globalnego Środowiska, który to jest 

mechanizmem finansowym zarządzanym przez trzy agendy ONZ: Bank Światowy, UNEP oraz 

UNDP.  

Wiele programów ma tożsame koncepcje, założenia, cele. Jedne z drugich wynikają. 

I tak na przykład projekt CONCERTO zawiera tzw. „predominant demonstration component”,  

co zgodnie z definicją Komisji Europejskiej polega między innymi na wdrożeniu (najczęściej 

na skalę przemysłową) nowej technologii, nowej koncepcji lub nowego systemu, a także na 

identyfikacji najlepszych rozwiązań. Założeniem jest promowanie rezultatów w celu 

zachęcenia do szerokiego stosowania podobnie zresztą  jak w Programie Operacyjnym 

Innowacyjna Gospodarka. Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE) na lata 2007-2013 

został zainicjowany jako część 7.Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 

(CIP), z kolei za koordynację działań dla Krajowych Punktów Kontaktowych dla (CIP) 

odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości(PARP). Zarówno Concerto jak i IEE 

jest inicjatywą prowadzoną w ramach 7 Programu Ramowego.  Inteligentna Energia dla 
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Europy oraz Concerto pokrywają się  tematycznie z działaniem 9.6 (dotyczącym budowy sieci 

przesyłowych) prowadzonym w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego/Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna. Jednym z priorytetów 7 Programu Ramowego były badania nad biomasą 

zawierające działanie  - „Inteligentne sieci energetyczne", w tym włączenie instalacji 

wykorzystujących biomasę do sieci energetycznych oraz dostarczanie biogazu i gazu 

syntetycznego do sieci przesyłowych gazu ziemnego. 

Zatem należy zauważyć że wiele instytucji polskich, zagranicznych i międzynarodowych 

realizuje pewne inwestycje w różnych układach bilateralnych i multilateralnych , a relacje 

miedzy nimi w kwestii zależności występują zarówno pionowo jak i poziomo. 

Podstawowym i najbardziej popularnym obecnie instrumentem wsparcia inwestycji w OZE są 

fundusze strukturalne UE i Fundusz Spójności. 

 

W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba funduszy strukturalnych 

została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również 

Fundusz Spójności, który w latach 2007-2013 będzie podlegał podobnym zasadom, jak 

Fundusze strukturalne102. 

W Polsce instrumenty te finansują projekty poprzez programy operacyjne na poziomie 

centralnym, jak i regionalnym.  O priorytetach, obszarach wykorzystania oraz systemie 

wdrażania tych funduszy  traktuje strategiczny dokument o nazwie Narodowa Strategia 

Spójności (NSS) (nazwa urzędowa: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, NSRO). 
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 http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Podstawowe+informacje/ 
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2.2.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

 

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, 

zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Jest on 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 

Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Stanowi jedno z wielu, a 

nie jedyne źródło dofinansowania103.  

Procentowy podział środków w kwocie 732,2 mln EUR przeznaczonych na wsparcie 

energetyki odnawialnej wygląda następująco: 

 biomasa – 27%, 

 zarządzanie energią, efektywność energetyczna uzyskana w procesie jednoczesnego 

wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (kogeneracja) – 43%, 

 wiatrowa – 23%, 

 słoneczna – 2%, 

 energia wodna, geotermalna i pozostałe – 5%. 

 

W ramach programu realizowane jest 15 priorytetów, w tym: 

 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 

403,0 mln euro (w tym 748,0 mln euro z Funduszu Spójności);  

 Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln 

euro (w tym 974,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego); 

 Gospodarka wodno-ściekowa; 

 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi; 

 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do ochrony środowiska. 

W ramach osi dziewiątej objęto finansowaniem  głównie projekty dotyczące: 

 zaspokajania potrzeb lokalnych na energię oraz ciepło (małe zakłady), 
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 http://www.pbi.opole.pl/index.php/de/program-operacyjny-infrastruktura-i-rodowisko-na-lata-2007-
2013.html 
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 wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z energia cieplną w procesie 

kogeneracji, 

 zakładów wykazujących co najmniej 30% ograniczenie strat energii w ramach 

realizowanego  projektu, 

 wytwarzania energii elektrycznej w źródłach odnawialnych (preferowana biomasa i 

biogaz). 

O wsparcie ubiegać się mogą jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki 

administracji rządowej,  przedsiębiorstwa, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki 

wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Dofinansowane będą projekty o 

minimalnej wartości 10 mln PLN. Kwota maksymalna wsparcia to 40 mln PLN104.  

W ramach osi dziesiątej wsparcie finansowe przeznaczone jest głównie dla przedsiębiorców, 

którzy produkują urządzenia do wytwarzania m.in. energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji 

przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy.(Ogłoszenia o planowanym naborze wniosków o 

dofinansowanie projektów z Osi Priorytetowej IX oraz X umieszczane są na stronie 

internetowej Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej)105. 

Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 

energetyczna.  

W ramach priorytetu IX wsparcie uzyskają działania obejmujące zwiększenie stopnia 

wykorzystania energii pierwotnej sektorze energetycznym (tj. podwyższenie sprawności 

wytwarzania oraz obniżenie strat w procesie przesyłania i dystrybucji energii)106 oraz 

obniżenie energochłonności sektora publicznego jak i zwiększenie wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych, w tym biopaliw.  

Obszarem zainteresowania są projekty wykazujące konkretny, pożyteczny wpływ na 

przyrodę. Projekty te powinny zapewniać znaczące, skwantyfikowane oszczędności w zużyciu 

energii lub wyraźnie wpłynąć na wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.  

 Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii obejmuje zespół działań zmierzających 

do wzrostu produkcji energii elektrycznej i ciepła pochodzących z odnawialnych zasobów 

energii. 
                                                           
104

 Ibidem 
105

 Ibidem 
106

 http://zielona-energia.ews21.pl/files/prezentacje_pdf/finansowanie_oze.pdf  

http://zielona-energia.ews21.pl/files/prezentacje_pdf/finansowanie_oze.pdf
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Działanie nr 9.1(Wysokosprawne wytwarzanie energii) 

Celem działania jest zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

Wspierane będą inwestycje w zakresie przebudowy i budowy jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej oraz ciepła w skojarzeniu spełniające wymogi wysokosprawnej kogeneracji107.  

Wsparciem może zostać objęta budowa przyłączy jednostek wytwarzania skojarzonej energii 

elektrycznej i cieplnej ze  źródeł wysokosprawnej kogeneracji do najbliżej istniejącej sieci. 

W ramach działania wyklucza się możliwość wsparcia  dla wsparcie dla technologii 

współspalania paliw kopalnych i biomasy lub biogazu oraz budowy lub przebudowy obiektów 

energetycznych spalających odpady komunalne (które będą wspierane z działania 2.1). 

W oczyszczalniach ścieków produkujących energię na bazie fermentacji osadu nie 

przeprowadza się procesu współspalania biometanu z paliwami konwencjonalnymi. Nie 

spala się również osadów lecz przefermentowany suszy celem zagospodarowania, a biogaz z 

fermentacji spalalany jest w generatorach,  nie współspalany. Z powyższego wynika że 

działanie może obejmować rozbudowę obiektów energetycznych na oczyszczalniach ścieków 

w tym też przyłączy doprowadzającej ewentualną nadwyżkę do krajowego systemu 

energetycznego. 

Beneficjenci: 

 Przedsiębiorcy; 

 Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i 

porozumienia JST; 

 Podmioty  świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Beneficjent otrzymuje płatność w formie dotacji rozwojowej jako refundację poniesionych i 

udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych 

                                                           
107

http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/SzOP_POIiS_v_3_2
_30909.pdf 

http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/SzOP_POIiS_v_3_2_30909.pdf
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/SzOP_POIiS_v_3_2_30909.pdf
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wydatków kwalifikowalnych. Szczegóły naboru wniosków dostępne są w załączniku nr 2 

Sczegółowego opisu priorytetów 108. 

Działanie nr 9.3 (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) 

W ramach działania wspiera się inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków 

użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej, 

uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z 

prowadzoną termomodernizacją budynku109. W tym przebudową systemów grzewczych 

(wraz z wymianą źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji.  

Z tego wynika, że jeżeli tańszym, energooszczędnym, efektywniejszym ekonomicznie  

źródłem ciepła byłby nośnik energii odnawialnej np. osady ściekowe w oczyszczalniach 

ścieków to projekt rozbudowy instalacji typu OZE kwalifikował by się do objęcia go 

programem szczególnie , że budynki oczyszczalni ogrzewane są energią własną. 

Instytucją wdrażającą jest NFOŚ i GW. Szczegóły naboru wniosku dostępne są w załączniku nr 

1 „Kryteria wyboru projektów” szczegółowego opisu priorytetów.  

Kwalifikacja priorytetowa: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), 

zarządzanie energią. Formą wsparcia jest pomoc bezzwrotna. 

 Beneficjenci:  

 Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i 

porozumienia JST;  

 podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami, 

 organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli 

państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały110. 

 

 

 

                                                           
108

 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013, POIiŚ, „Organizacja systemu oceny i wyboru 
projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 
109

 http://zielona-energia.ews21.pl/files/prezentacje_pdf/finansowanie_oze.pdf 
110

 Ibidem 
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Działanie nr 9.4 (Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych)   

Działanie  ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł 

odnawialnych. 

Projekty obejmować mogą także działania związane z przyłączeniem jednostek wytwarzania 

energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższych istniejących już sieci. 

Działanie może być realizowane przez: 

 przedsiębiorstwa  energetyczne w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne111; 

 związki i stowarzyszenia jednostki samorządu terytorialnego, 

 regionalne zarządy gospodarki wodnej, 

 jednostki sektora finansów publicznych, 

 organizacje pozarządowe, 

 szkoły wyższe. 

 

Programem objęte są  projekty dotyczące miedzy innymi : 

 budowa wiatrowej farmy;  

 budowa wodnej elektrowni o mocy do 10 MW;  

 instalacja kolektorów słonecznych; 

 budowa ciepłowni geotermalnej; 

 budowa elektrowni na biomasę lub biogaz(stacja kogeneratorów - cobined heat & 

Power (chp) ). 

W ramach działania wyklucza się jednak możliwość wsparcia dla: 

 technologii współspalania paliw kopalnych z biomasą lub biogazem; 

 budowy czy przebudowy obiektów energetycznych spalających odpady komunalne 

(te wspierane będą z działania 2.1). 

Minimalna wartość projektu dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z 

biomasy lub biogazu wynosi 10 mln złotych, natomiast maksymalna kwota wsparcia wynosi 

40 mln złotych. 

                                                           
111

 Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm. 
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Działanie 9.5(Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych) 

W ramach tego działania Wspierane będą inwestycje w zakresie produkcji biopaliw i 

komponentów, w tym również biopaliw drugiej generacji. Działanie to oprócz efektu 

środowiskowego będzie miało również istotne znaczenie dla rozwoju danego regionu. 

Wielkość pomocy finansowej podobnie jak przy działaniu 9.4 zależna jest od takich 

czynników jak lokalizacja inwestycji( zgodnie z mapa pomocy regionalnej), a także wielkości 

przedsiębiorstwa i wynosi od 30 do 70% wydatków które kwalifikują się do wsparcia.  

Projekty współfinansowane z tego źródła to między innymi  

 Budowa zakładu/instalacji do produkcji biokomponentów, takich jak ester metylowy 

kwasów tłuszczowych 

 Budowa instalacji do produkcji biogazu 
 
Oferta pomocy kierowana jest do przedsiębiorstw, a minimalna wartość projektu to 20mln 
zł. 
 
Realizowana inwestycja z zakresu budowania instalacji biogazowych współfinansowana w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - Przykład:  

W ramach konkursu 2/POIiŚ/9.4/2010 dla działania 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł 

odnawialnych w dniu 15 września 2011 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki podpisano 

umowę o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-076/10-00 dla projektu „„Budowa 

elektrociepłowni na biomasę Widok Energia w miejscowości Koniecwałd, powiat sztumski”. 

Stronami umowy są Ministerstwo Gospodarki, Instytucja Pośrednicząca reprezentowana 

przez panią Patrycję Zeszutek, Zastępcę Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w 

Ministerstwie Gospodarki, oraz przedstawiciel Beneficjenta Pani Iwona Szmaja – Prezes 

Zarządu Widok Bio-Energia Spółka z o.o.  Całkowity koszt projektu to 25 151 040,00 PLN, w 

tym wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności wynosi 12 236 400,00 PLN, co 

stanowi 60% kwoty wydatków kwalifikowalnych112. 

 

 

                                                           
112

 http://www.mg.gov.pl/node/14490?  

http://www.mg.gov.pl/node/14490?font-size=1.4
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Działanie 9.6(dotyczy budowy sieci przesyłowych) 
 
Działanie ma na celu zwiększyć podaż energii odnawialnej ułatwiając dostęp do niej poprzez 

rozbudowę sieci  umożliwiającej przepływ energii ze źródeł odnawialnych do odbiorcy. 

Wsparcie w ramach działania uzyskają inwestycje z zakresu przesyłu i dystrybucji energii 

elektrycznej, które umożliwią sprawne dostarczanie energii produkowanej w źródłach 

odnawialnych do Krajowego Sytemu Elektroenergetycznego. W ramach działania wspierane 

będą projekty dedykowane przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych ze źródeł 

odnawialnych. Budowa i modernizacja sieci przesyłowych przyczynia się do zniesienia barier 

dla rozwoju OZE takich jak słaba infrastruktura przesyłowa,  hamująca sprawną dystrybucję.  

Szczegóły dotyczące projektu w wymiarze relacji (rozgraniczenie własności sieci) operator - 

jednostka wytwórcza określane są w umowie przyłączeniowej.  

Do grona beneficjentów należą: Jednostki samorządu terytorialnego(JST), ich grupy, związki, 

stowarzyszenia oraz porozumienia jednostek samorządu terytorialnego, podmioty 

świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego, przedsiębiorcy. 

Wielkość alokacji  to  44,20 mln euro. Minimalna wartość projektu -  20 mln PLN.   

Beneficjent  może otrzymać do 85% udziału dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych 

na poziomie projektu. Środki finansowe beneficjenta, będącego jednostką samorządu 

terytorialnego lub jednostką podległą, przeznaczone na zapewnienie wkładu własnego 

muszą przynajmniej częściowo (5% wydatków kwalifikowanych) pochodzić ze środków 

własnych lub pożyczek. Środki te nie mogą być zastępowane środkami pochodzącymi z części 

budżetowych poszczególnych dysponentów, funduszy celowych lub innych środków 

publicznych.  

Przykładowa inwestycja : Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączanie 

jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego. 

Priorytet  10  - Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii. 

Priorytet X Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ukierunkowany jest na 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa, między innymi poprzez 
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dywersyfikacje źródeł energii wspieranej za pomocą zwiększenia dostępności na rynku 

urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 

Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 

Celem działania jest ułatwienie dywersyfikacji źródeł energii oraz rozwoju energetyki 

odnawialnej poprzez wsparcie przemysłu produkującego urządzenia służące wytwarzaniu 

paliw i energii ze źródeł odnawialnych. Wsparcie będzie kierowane do Przedsiębiorstw 

wytwarzających nowoczesne linie technologiczne wykorzystywane do produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i paliw.  

W ramach działania 10.3 wsparcie kierowane będzie na budowę nowoczesnych linii 

technologicznych przeznaczonych do produkcji urządzeń umożliwiających wytwarzanie 

energii cieplnej i elektrycznej z odnawialnych źródeł oraz biopaliw i biokomponentów. 

Pomoc finansowa zgodnie z maksymalnym dopuszczalnym pułapem pomocy publicznej 

określonym w programie pomocowym ( czyli podobnie jak działanie 9.4 i 9.5) , a wartość 

projektu nie mniejsza niż 20 min zł. 

Minimalna wartość projektu: 8 mln PLN  

Maksymalna kwota wsparcia: 30 mln PLN 

Przykładowe rodzaje projektów - Budowa zakładów produkujących urządzenia wytwarzające: 

1. energię cieplną przy wykorzystaniu biomasy oraz energii słonecznej i geotermalnej, 

2. energię elektryczną z wiatru, wody (w małych elektrowniach wodnych do 10 MW),  

biomasy i biogazu,  

3. energię elektryczną oraz cieplną w procesie kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie 

biomasy  lub energii geotermalnej, 

 

4. biokomponentów oraz biopaliw stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem  

urządzeń do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, 

czystego oleju roślinnego oraz do produkcji bioetanolu z produktów rolnych. 

Instytucją wdrażającą program jest Instytut Paliw i Energii Odnawialnej. 
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Pośrednio wpływ na politykę OZE mają także Priorytety 1, 2 i 4 Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko. Odnoszą się one do energii odzyskanej z osadów ściekowych 

przy oczyszczalniach ścieków.  

 

Priorytet  1  - Gospodarka wodno-ściekowa 113  

Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej bezpośrednio i pośrednio przyczyni się do 

osiągnięcia wymagań następujących dyrektyw środowiskowych UE: 

 dyrektywa Rady 91/271/EWG114
 z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 

ścieków komunalnych – poprzez realizację Krajowego Programu Oczyszczania  

Ścieków Komunalnych /KPOŚK/, 

 dyrektywa Rady 2000/60/WE115 z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 

 dyrektywa Rady 2006/11/WE116 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia 

spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 

środowiska wodnego Wspólnoty, zmieniająca dyrektywę 76/464/EWG – poprzez 

realizację zadań związanych z ograniczeniem odprowadzania do wód substancji 

niebezpiecznych w tym programu redukcji substancji niebezpiecznych z listy II do 

dyrektywy. 

Działanie 1.1 ( Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 1.5 tyś. RLM) 

Celem działania jest budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w 

komunalnych oraz budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach 

powyżej 15 000 równoważnej liczby mieszkańców (RLM) ujętych w Krajowym Programie 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych.   

Instytucją podpisującą umowę o dofinansowanie projektu jest odpowiednia instytucja 

wdrażająca: -  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – co do zasady 

w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln euro; - odpowiedni wojewódzki fundusz 

                                                           
113

 Ibidem…str.20 
114

 Dz. Urz. WE L 135 z 30.05 1991 r. str.40 z późn. zm. 
115

 Dz. Urz. WE L 327 z 02.12. 2000 r., str. 1 
116

 Dz. Urz. UE L 64 z 04.03. 2006 r. str. 52 
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ochrony środowiska i gospodarki wodnej – co do zasady w przypadku projektów o wartości 

poniżej i 25 mln euro.   

Przykładową inwestycją jest rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-

kanalizacyjnego na obszarze miasta Wrocławia. 

Dnia 27 października 2011 r. MPWiK S.A. podpisało umowę o dofinasowanie Projekt 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap III” nr POIS.01.01.00-00-

207/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I 

– gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM117. (Więcej w rozdziale o MPW i K) 

 

Priorytet  2  - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 118  

W ramach priorytetu wsparcie kierowane jest do podmiotów , które poprzez swoją 

działalność przyczyniają się do ograniczenia wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażają 

technologie odzysku, w tym recyklingu oraz technologię ostatecznego unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. 

Działanie 2.1(Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych) 

Cel: Przeciwdziałanie powstawaniu odpadów, redukcja ilości składowanych odpadów 

komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i 

unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających 

ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki 

odpadami119. 

W ramach działania wspierane będą projekty przyczyniające się do rozwoju nowoczesnych 

technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym termicznego 

przekształcania odpadów oraz intensyfikację odzysku, w tym recyklingu odpadów oraz ich 

                                                           
117

 http://mpwik.wroc.pl/sub.php?114 
118

http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/SzOP_POIiS_v_3_2
_30909.pdf 
119

 Ibidem …str. 31 

http://mpwik.wroc.pl/sub.php?114
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/SzOP_POIiS_v_3_2_30909.pdf
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/93/SzOP_POIiS_v_3_2_30909.pdf
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unieszkodliwiania w procesach innych niż składowanie, ze szczególnym uwzględnieniem 

odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych120.   

Przykładowe projekty kwalifikujące się do wsparcia:  

 instalacje do końcowej utylizacji odpadów np. mechaniczno-biologiczne lub termiczne 

przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych  i pozostałości z sortowni lub 

składowanie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych,  

 instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, 

 instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż 

składowanie121. 

Beneficjenci:  

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,  

 Podmioty  świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Finansowanie na podobnych zasadach co działanie 1.1.  

 

Priorytet  4  -  Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony  

środowiska122 

Działanie 4.4(Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej) 

Działanie ma na celu : Ograniczanie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji 

niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemysł do  środowiska wodnego oraz zmniejszenie 

ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi123. 

Na wsparcie mogą liczyć inwestorzy, których projekty dotyczą rozwoju technologii i 

infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwach obniżającej ładunek 

zanieczyszczeń w ściekach wprowadzany do wód i generalnie technologii zmniejszających 

ilość ich powstawania.  

 

Przykładowe projekty: 

                                                           
120

 Ibidem …str. 31 
121

 Ibidem …str.32,33 
122

 Ibidem …str. 71-73 
123

 Ibidem…str .71 
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 Inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji 

niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze  ściekami poprzez np. przebudowa ciągu 

technologicznego ograniczająca ilość produkowanych  ścieków i/lub ładunków 

zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika, 

 Budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych124. 

Beneficjenci to głównie sektor MŚP. 

Beneficjent otrzymuje płatność w formie dotacji rozwojowej jako refundację poniesionych i 

udokumentowanych wydatków kwalifikowanych lub jako zaliczkę na poczet przyszłych 

wydatków kwalifikowanych.   

 

2.2.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

 

Głównym kierunkiem działania POIG jest wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. 

Wsparcie w ramach programu mogą otrzymać instytucje biznesowe, przedsiębiorstwa,  

jednostki naukowe świadczące przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie 

systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych 

przedsiębiorstw. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka finansuje działania z zakresu 

innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób 

bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych 

przedsiębiorstw. Dofinansowanie w ramach POIG udzielane jest niezależnie od sektora czy 

branży, ale program nie wspiera wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub 

regionalnym, która jest dofinansowana z Regionalnych Programów Operacyjnych oraz 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W ramach programu planuje się 

realizację projektów innowacyjnych związanych z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi 

technologiami, inwestycjami125 o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i 

stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Wspierane będą działania z 

zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w 

sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych 

przedsiębiorstw. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców 

                                                           
124

 Ibidem ..str.72 
125

 http://ww.org.pl/data/OZE.pdf  

http://ww.org.pl/data/OZE.pdf
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będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji otoczenia biznesu oraz innowacyjnych 

instytucji126 około biznesowych, np. parków technologicznych, inkubatorów 

technologicznych, centrów zaawansowanych technologii. Wsparcie przedsiębiorstw 

produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich 

realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie innowacyjnych 

rozwiązań technologicznych127. Jest to szansa dla przedsiębiorstw na realizację inwestycji 

związanych z OZE w tym na budowę i optymalną eksploatację instalacji biogazowych ,  

komór  fermentacyjnych  czy ko generatorów produkujących energie cieplną i elektryczna na 

potrzeby własne jak i do celów komercyjnych. 

 

Priorytet  1. 

Badania i rozwój nowoczesnych technologii określa działanie nr 1.4(Wsparcie projektów 

celowych)  

 Działanie ma na celu podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystywaniu 

rezultatów prac128 B+R zrealizowanych na ich potrzeby. 

W ramach działania wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie badawczej części 

projektu celowego. Przygotowanie projektu oraz wdrożenie wyników projektu celowego 

otrzymają wsparcie finansowe w ramach działania 4.1. Programu. 

Oferta wsparcia kierowana jest do przedsiębiorców, w tym także tych wchodzących w skład 

konsorcjów naukowo-przemysłowych. 

                                                           
126

 Ibidem 
127

 Ibidem 

128 http://pl.wikipedia.org/wiki/Prace_badawczo-rozwojowe...Prace badawczo-rozwojowe (ang. Research and 
Development - R&D) – działalność, zazwyczaj zespołowa, pracowników-badaczy, o 
charakterze naukowym i/lub technicznym, której celem jest rozpoznanie prawidłowości występujących w 
wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez przewidzianych wg teorii czy koncepcji naukowych. 
Praktyczny aspekt takich prac to najczęściej odkrywanie nowych zależności i związków elementów danej 
dziedziny rzeczywistości w procesie usprawniania, ulepszania, doskonalenia techniki,technologii, metodologii. 
Wynikiem tych prac mogą być dalsze odkrycia, wynalazki, nowe hipotezy, koncepcje i teorie. W 
badaniach marketingowych, rozwojowych i strategicznych przedsiębiorstw działalność ta jest określana 
skrótem B+R (od słów Badania i Rozwój). 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prace_badawczo-rozwojowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Technika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Technika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metodologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odkrycie_naukowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hipoteza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teoria
http://pl.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorstwo
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Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest Instytucją Zarządzającą, natomiast  Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest  Instytucja Pośrednicząca. Rolę Instytucji Wdrażającej 

pełni Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Udział maksymalny środków UE w kwocie dofinansowania to  85% wartości całej inwestycji. 

Priorytet 4 

Działanie nr 4.1 (Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R) . 

Celem działania jest wspieranie wdrożeń wyników prac B+R realizowanych w ramach 

działania 1.4. oraz wdrożenie wyników prac B+R będących rezultatem programu „Inicjatywa 

Technologiczna I" 

Także i w tym przypadku Instytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Gospodarki, instytucja 

wdrażająca jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jednak rolę Instytucji 

pośredniczącej pełni tu Ministerstwo Gospodarki. 

Oferta wsparcia kierowana jest do przedsiębiorców, w tym także tych wchodzących w skład 

konsorcjów naukowo-przemysłowych. 

Maksymalny udział środków unijnego wsparcia wynosi tak jak w przypadku priorytety nr 1  

85% kwoty dofinansowania inwestycji.  

Działanie nr 4.4 (Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym). 

Działanie to ma na celu wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących 

nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, 

obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, a takimi niewątpliwie są 

projekty dotyczące budowy instalacji służących do obróbki biomasy w celu uzyskania energii 

cieplnej i elektrycznej takie jak n.p: komory fermentacyjne. Maksymalny udział 

dofinansowania – 85%. 

Działanie 4.3(Kredyt technologiczny) 

Zatem w ramach priorytetu innowacyjne przedsięwzięcia przedsiębiorstwa mają możliwość 

zaciągnięcia kredytu preferencyjnego. Celem działania jest wsparcie inwestycji w zakresie 
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wdrażania nowych technologii poprzez udzielenie MSP129 kredytu technologicznego z 

możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w 

formie premii technologicznej. 

Oferta jest kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw. 

Założeniem działania jest dofinansowanie projektów przedsiębiorstw z sektora mikro-, 

małych i średnich, polegające na wdrożeniu własnej lub nabytej nowej technologii i 

rozpoczęciu sprzedaży produktów, procesów bądź usług powstających w wyniku 

zastosowania tej technologii. 

Maksymalny udział środków UE w kwocie dofinansowania - 85 %. 

Wysokość maksymalnej jak i minimalnej kwoty dofinansowania wynika z treści ustawy z dnia 

30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, 

poz. 730). 

Płatność polega na refundacji w postaci wypłaty premii technologicznej. 

Instytucją właściwą do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie jest Bank Gospodarstwa 

Krajowego. 

 

 

2.2.3 Regionalne Programy Operacyjne. 

 
RPO stworzone są odrębnie dla każdego województwa i w całości współfinansowane są z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach programu realizowanych jest 

wiele priorytetów, które ustalane są indywidualnie dla województw. Większość programów 

operacyjnych zawiera priorytety, które dotyczą energii ze źródeł odnawialnych oraz budowy 
                                                           
129

http://www.bankier.pl/wiadomosci/multiarticle.html?article_id=1360569&position=2...:                               

„W Unii Europejskiej o zintegrowanej strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw zaczęto mówić dość 
późno, bo dopiero na początku lat 90. Wówczas po raz pierwszy na szeroką skalę skoordynowano działania, 
których głównym celem miało być poprawienie klimatu ekonomicznego, w którym funkcjonują najmniejsze 
firmy. Istotnym celem tej polityki było również opracowanie różnych form wsparcia dla tego sektora. Takie 
podejście dość szybko przyniosło rozwiązanie wielu istotnych kwestii prawnych - przepisy dotyczące małych i 
średnich firm ujednolicono i zliberalizowano. Uproszczono systemy podatkowe, a w końcu opracowano formy 
wsparcia, szczególnie w zakresie eksportu i inwestycji, w tym również zagranicznych. Unia Europejska uznała 
małe i średnie przedsiębiorstwa jako jedno z głównych źródeł zatrudnienia i rozwoju. W efekcie w 1994 roku 
opracowano pierwszy unijny "Zintegrowany Program na rzecz MŚP", na który w ciągu 5 kolejnych lat 
przeznaczono w sumie 7 mld euro. Jednym słowem zrobiono to, co w Polsce jak na razie wciąż pozostaje w 
fazie deklaracji. Można jednak mieć nadzieję, że dość szybko się to zmieni.” 

http://www.bankier.pl/wiadomosci/multiarticle.html?article_id=1360569&position=2
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instalacji, które produkują jednocześnie energię oraz ciepło130. Dla Wrocławia finansowanie z 

tego źródła na obecną chwile wygląda następująco: 

Regionalny Program Województwa Dolnośląskiego 

W ramach  Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego priorytet  5 t. j. 

Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku ("Energetyka") określa 

działanie nr 5.1( Odnawialne źródła energii) następująco: 

Działanie ma na celu zwiększenie udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 

W ramach tego działania dofinansowane są również przedsięwzięcia z zakresu współpracy 

międzynarodowej i międzyregionalnej z tej dziedziny. 

Działanie może być realizowane przez: 

 związki i stowarzyszenia jednostki samorządu terytorialnego; 

 jednostki sektora finansów publicznych; 

 regionalne zarządy gospodarki wodnej; 

 przedsiębiorstwa  energetyczne w rozumieniu ustawy z dn. 10.04.1997r. – Prawo 

energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.); 

 organizacje pozarządowe; 

 szkoły wyższe. 

 

Programem objęte będą  projekty dotyczące: 

 przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej (m.in. 

konferencje, seminaria) w celu zapewnienia wymiany dobrych praktyk oraz 

doświadczeń; 

 budowy, modernizacji jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

opartych o energię wodną (w tym geotermalną) oraz biomasę  wraz z niezbędną 

infrastrukturą służącą do przyłączenia do najbliżej istniejącej sieci131.  

                                                           
130

 http://www.rehau.com/linkableblob/PL_pl/1022094/data/prospekt-biogazownie-dla-inwestorow-817700-
PL-05-2010-data.pdf 
131

 http://www.dotacjusz.pl/katalog-funduszy/rpo-wd/dzialanie-5-1-odnawialne-zrodla-energii 
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Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu (w 

proc.): 

 projekty nie objęte pomocą publiczną – max 85 proc., 

 projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z zasadami pomocy publicznej. 

Minimalny wkład własny beneficjenta (proc.): 

 minimalny wkład własny jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek 

podległych, który musi pochodzić ze środków własnych lub pożyczek: 1 

proc. całkowitych kosztów projektu. Zastrzeżenie to nie dotyczy projektów, które 

obejmują swym zakresem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 

 w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, przy określaniu minimalnego 

wkładu własnego, należy uwzględniać zasady pomocy publicznej (zawarte w 

poszczególnych programach pomocowych), w szczególności dotyczące konieczności 

uzupełnienia wkładu środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie 

projektu środkami pozbawionymi znamion pomocy publicznej, celem nie 

przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy. 

Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia - jeśli dotyczy: 

 Maksymalna kwota wsparcia dla projektów z zakresu współpracy międzynarodowej i 

międzyregionalnej: 30 tys. zł. 

Instytucją zajmująca się wdrażaniem programu i analizowaniem wniosków jest Urząd 

Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.  
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2.2.4 Fundusz Spójności 

 

Fundusz Spójności jest instrumentem Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej, nie należy do 

funduszy strukturalnych. Jest „spadkobiercą” i kontynuatorem programów przed 

akcesyjnych Unii Europejskiej (fundusze przedakcesyjne132) takich jak PHARE, SAPARD, ISPA.  

Fundusz powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej z 1991 r., 

który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania różnic 

w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w 

poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw 

członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych133. 

Fundusz Spójności miał dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji 

związanych z rozwojem lub modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. 

Celem nadrzędnym funduszu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii 

poprzez finansowanie dużych projektów tworzących spójną całość w zakresie ochrony 

środowiska i infrastruktury transportowej134. 

Projekty które zakwalifikowały się do programu finansowania inwestycji w tamtym okresie 

po 2004 były prowadzone już w ramach Funduszu Spójności. W przypadku polski fundusze z 

przedakcesyjnego programu PHARE przekwalifikowano na potrzeby programu PolSEFF. 

PolSEFF omówiony będzie przy okazji Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w związku z 

oszczędnością energii jako jednym z celów „3*20%” 

 

Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie 

przekazywane na realizacje projektów do poszczególnych regionów potrzebujących 

wsparcia. 

                                                           
132

 http://portalwiedzy.onet.pl/125574,,,,fundusze_przedakcesyjne,haslo.html : „Fundusze przedakcesyjne, 
środki bezzwrotnej pomocy finansowej kierowane do przyszłych członków UE poprzez specjalne programy. 
Pomocą przedakcesyjną zostały objęte: Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, 
Rumunia, i Bułgaria. Najważniejszym zadaniem tych funduszy jest przygotowanie państw kandydujących do 
członkostwa w UE oraz pomoc w wyrównaniu różnic gospodarczych. Do momentu wstąpienia do UE pomoc 
oferują trzy Fundusze Przedakcesyjne:PHARE, SAPARD, ISPA. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej kraje 
kandydujące stracą prawo do korzystania z funduszy przedakcesyjnych, zyskają jednak dostęp do środków 
strukturalnych, działających na terenie państw członkowskich.” 
133

 http://www.mpwik.wroc.pl/sub.php?535 
134

 Ibidem 

http://portalwiedzy.onet.pl/125574,,,,fundusze_przedakcesyjne,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/40942,,,,unia_europejska,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/124568,,,,phare,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/124294,,,,sapard,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/124293,,,,ispa,haslo.html
http://www.mpwik.wroc.pl/sub.php?535
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Głównym celem strategii środowiskowej FS w Polsce jest wsparcie zadań inwestycyjnych 

władz publicznych w zakresie ochrony środowiska. 

Beneficjenci to głównie jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa komunalne. 

 

Zadania priorytetowe: w ramach poprawy jakości powietrza możliwość wsparcia 

przedsięwzięć z odnawialnych źródeł energii. 

Formą dofinansowania jest bezzwrotna dotacja do 85% kosztów projektu, pozostałe 15% 

udziału własnego może być pokryte np. ze środków NFOSiGW, budżetu gminy, innego 

niezależnego źródła. 

 

Instytucje wdrażające i zarządzające Funduszem Spójności: 

 Ministerstwo Gospodarki i Pracy to instytucja odpowiedzialna za zarządzanie i    

koordynacje działań związanych z wykorzystaniem środków Funduszy Spójności 

  Ministerstwo Finansów jest instytucją płatniczą; 

  Ministerstwo Środowiska pełni rolę instytucji pośredniczącej w zarządzaniu 

Funduszami Spójności I-go stopnia. 

 

2.2.5 Norweski Mechanizm Finansowy I Mechanizm Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego 

 

Wynikiem przystąpienia Polski do UE było przystąpienie do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG). W październiku 2004 r. polski rząd podpisał dwie umowy, które 

umożliwiają korzystanie z dodatkowych, obok funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 

Unii Europejskiej, źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej: Memorandum of Understanding 

wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

Środki pomocowe udzielane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)  pochodzą z trzech 

krajów wchodzących w skład Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu  (ang. European 

Free Trade Association, EFTA): Islandii, Norwegii i Liechtensteinu.  Norweski Mechanizm 

Finansowy i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią dwa 

dodatkowe instrumenty finansowe realizujące założenia polityki spójności w Europie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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W dniu 28 lipca 2010r. podpisano porozumienia  pomiędzy Unią Europejska a państwami-

darczyńcami dotyczące kwestii uruchomienia nowej perspektywy finansowej Mechanizmów 

na lata 2009-2014. Konsekwencją ustaleń i podpisanych porozumień było zawarcie 

dwustronnych umów międzynarodowych.  Memorandum of Understanding dotyczące 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego podpisano 10 czerwca 2011 r., natomiast 

Memorandum of Understanding dotyczące Mechanizmu Finansowego EOG.  podpisano 

tydzień później. 

 Beneficjentami jest dwanaście nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz 

Hiszpania, Portugalia i Grecja.  Cała pula wsparcia finansowego wynosi 1,788 mld euro, z 

czego dla Polski przeznaczono około 572,160 mln euro co stanowi 32 proc. 

Rozpoczęcie prac programowych następuje po podpisaniu umów bilateralnych. Dla każdego 

obszaru tematycznego, zgodnie z systemem wdrażania, ustalonym przez państwa-

darczyńców,  przygotowany będzie - przez tzw. operatora programu - program operacyjny. 

Programy te będą określać i precyzować szczegółową charakterystykę obszarów 

priorytetowych, zasady naboru i oceny wniosków, katalog beneficjentów, koszty 

kwalifikowane itp. 

 Poszczególne programy operacyjne zanim zostaną przedłożone do Komisji Europejskiej będą 

podlegać ocenie państw-beneficjentów oraz państw-darczyńców. Planowo pierwsze nabory 

wniosków - w ramach obszarów tematycznych – miały rozpocząć się w pierwszej 

połowie 2012 roku. 

W ramach programu : Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii środki na ten 

cel z Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą wynosiły   75 000 000 EUR.  

O wsparcie ubiegać się mogą wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego, 

działające na rzecz interesu publicznego, a także organizacje pozarządowe zarejestrowane na 

terytorium Polski. Główni beneficjenci pomocy to: organy administracji rządowej i 

samorządowej wszystkich szczebli, instytucje środowiskowe i branżowe, instytucje naukowe 

i badawcze, organizacje społeczne oraz organizacje społecznego partnerstwa publiczno-

prywatnego.   

Zadaniem priorytetowym, w ramach poprawy jakości powietrza, jest możliwość wsparcia 

przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii. 
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Priorytety Mechanizmu Finansowego EOG związane z ochrona środowiska: 

1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez miedzy innymi redukcje 

zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii, w tym m.in.: 

 zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi(w tym likwidacja 

przestarzałych kotłowni węglowych), 

 rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych w celu eliminowania źródeł niskiej 

emisji, 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

Maksymalna wartość dofinansowania dla tego priorytetu wynosi 2 mln EUR. 

2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepszą politykę zarządzania i 

wykorzystania zasobów, taką jak: 

 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, 

 poprawa efektywności wykorzystania zasobów produkujących poprzez zmniejszenie 

energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług, 

 wspieranie procesu tworzenia „zielonych” miejsc pracy i „zielonych zamówień”, 

 działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej. 

  

Forma dofinansowania: dotacja. 

Poziom dofinansowania: do projektów finansowanych z budżetu państwa lub jednostki 

samorządu terytorialnego, wnioskodawca może ubiegać o maksymalne dofinansowanie do 

85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych135, pozostałe 15% udziału własnego może być 

pokryte np. ze środków NFOSiGW, budżetu gminy itp. W przypadku realizacji projektu we 

współpracy z podmiotami prywatnymi, poziom współfinansowania z Mechanizmów 

Finansowych może wynieść maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych. 

Minimalna wartość dofinansowania pojedynczego projektu ze środków Mechanizmu 

Norweskiego i Mechanizmu Finansowego EOG wynosi 250 tys. EUR. 

Instytucje wdrażające i zarządzające Mechanizmem EOG 

                                                           
135 

http://pl.wikipedia.org/wiki/... Koszty kwalifikowane – koszty, które podlegają refundacji z funduszów 

unijnych. 
Wydatkami kwalifikowanymi są nazywane te koszty, które zostały poniesione przez przedsiębiorców podczas 
prowadzenia przez nich projektu o dotacje z funduszy Unii Europejskiej w okresie ich kwalifikowalności i 
kwalifikują się do refundacji w ramach udzielonego im dofinansowania. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusze_unijne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fundusze_unijne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
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- Ministerstwo Gospodarki i Pracy – Krajowy Punkt Kontaktowy, 

- Ministerstwo Środowiska – instytucja pośrednicząca dla następujących priorytetów: 

1. Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez miedzy innymi redukcje 

zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii. 

2. Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 

zasobami. 

3. Ochrona środowiska, z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w 

życie odpowiednich przepisów UE istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych. 

 

2.2.6 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

 

Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej136 finansuje projekty, które są realizowane w 

ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Projekty wspierane przez 

Fundację muszą być realizowane na terytorium Polski i/lub Niemiec. 

Fundacja ma na celu udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym 

przedmiot obopólnego zainteresowania Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Formą dofinansowania jest bezzwrotna dotacja o którą mogę się starać beneficjenci w 

zależności od rodzaju realizowanego projektu. Zakres finansowania obejmuje szerokie 

spektrum tematyczne i w tym także inwestycje związane z gospodarka osadami oraz OZE. 

Przykładem takiej inwestycji jest mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z 

częścią tlenowo stabilizacyjną osadów oraz ich odwodnieniem w Nowogrodzie Bobrzańskim, 

a także inwestycje w gminie Sulęcin takie jak budowa Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych w Długoszynie.  

Terminy przyjmowania wniosków są publikowane na stronie Fundacji. 

Wniosek można przesłać za pomocą  Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW). 

Maksymalne dofinansowanie: 80.000 PLN lub 20.000 Euro. Maksymalny poziom 

dofinansowania to 60% kosztów całkowitych projektu. 

                                                           
136 

http://www.portalpoint.info/pl,materialy,20.html...Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) to 

organizacja prawa polskiego, która od roku 1991 udostępnia środki na projekty, a tym samym umożliwia 
zarówno polskim, jak i niemieckim partnerom realizację wspólnych przedsięwzięć. Fundacja ma wprawdzie 
siedzibę w Warszawie, ale wszystkie jej sprawy, przestrzegając parytetu stron, rozstrzygają gremia polsko-
niemieckie.

 

http://www.portalpoint.info/pl,materialy,20.html
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Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Fundacji. 

 

2.2.7 Szwajcarski Mechanizm Finansowy 

 

20 grudnia 2007 roku Polska i Szwajcaria podpisały umowę dotyczącą wdrażania 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Dla polskich instytucji sektora publicznego i 

prywatnego oraz organizacji pozarządowych oznaczało to uruchomienie szwajcarskiej 

pomocy, przewidywane od końca II kwartału 2008 r. 

Program współpracy dotyczy bezzwrotnego wsparcia dla 10 krajów unii europejskiej, które 

przystąpiły do wspólnoty 1 maja 2004 roku. Celem programu było: 

 zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy nowymi państwami 

członkowskimi a starą unią. 

 modernizacja zasadniczej infrastruktury dla wykorzystania energii i wody pitnej, 

utylizacji ścieków, usuwania śmieci. 

 poprawa warunków środowiska, redukcja szkodliwych emisji, rozwój i egzekwowanie 

standardów. 

 usuwanie toksycznych odpadów, planowanie przestrzenne na poziomie miejskim 

 różnorodność i ochrona natury 

Dla nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Szwajcaria stworzyła fundusz ponad 1 

mld franków szwajcarskich,  z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) 

została przeznaczona na pomoc dla Polski. 

Zakres wsparcia obejmuje137 między innymi: Stabilność, bezpieczeństwo, wsparcie reform w 

tym inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych 

oraz zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej, środowisko i infrastrukturę 

czyli kwestie odbudowy, przebudowy i rozbudowy infrastruktury środowiskowej oraz 

poprawy stanu środowiska w tym zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii 

odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej. 

                                                           

 136
Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
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Dofinansowanie projektów ustalono na następujących poziomach: 

 do 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów dotyczących 

budowy zdolności instytucjonalnych i pomocy technicznej, a także projektów 

realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz wsparcia finansowego, z którego 

korzystać może sektor prywatny (poręczenia, gwarancje, linie kredytowe, udział w 

kapitale akcyjnym oraz zadłużeniu), 

 do 85 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów(programów) 

otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji 

publicznej wszystkich szczebli, 

 do 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (programu). 

Gminy Chełm i Rejowiec138 rozpoczęły realizację programów produkcji energii z biomasy 

za pomocą środków Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego.  

 

2.2.8 Fundacja Na Rzecz Globalnego Środowiska 

 

Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska139 (GEF – Global Environment Facility) powstał w 

1991 roku jako mechanizm finansowy zarządzany przez trzy agendy ONZ: Bank Światowy, 

UNEP oraz UNDP.  

Fundusz miał na celu  osiągnięcie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez 

finansowanie programów i projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów o 

charakterze globalnym w tak kluczowych dziedzinach jak: 

                                                           
138 

Załącznik do uchwały nr 72/2010 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Lublinie z dnia  30 czerwca 2010 r …rozwój 

energetyki odnawialnej opartej o wykorzystanie w procesie wytwarzania energii promieniowania słonecznego, 
wiatru i wody, zasobów geotermalnych oraz biomasy w szczególności w gminach Chełm i Rejowiec, które 
rozpoczęły realizację programów

 
produkcji energii z biomasy z pomocą środków Szwajcarskiego Mechanizmu 

Finansowego 
 

139
 http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=77&art=76 

 

http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=77&art=76
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 ochrona gruntów przed degradacją 

 zapobieganie zmianom klimatycznym 

 powstrzymywanie kurczenia się warstwy ozonowej 

 ochrona wód międzynarodowych 

 ochrona bioróżnorodności 

W celu przeciwdziałania zmianom klimatu operacyjna strategia GEF kładzie nacisk na 

długoterminowe przedsięwzięcia, mające na celu redukcję lub ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych, których nadmierne uwalnianie do atmosfery powoduje zmiany klimatu. Do 

głównych działań w tym zakresie należy m. in. usuwanie przeszkód we wdrażaniu 

efektywnych technologii wytwarzania i wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych oraz obniżanie kosztów, korzystnych dla środowiska i klimatu na naszej 

planecie technologii, które ze względów ekonomicznych nie mogą pomyślnie konkurować z 

technologiami tradycyjnymi. 

 Zasoby Funduszu, pochodzące z najbogatszych krajów świata (ale też od niektórych 

późniejszych beneficjentów) przeznaczone są dla krajów, które samodzielnie nie są w stanie 

podołać tym globalnym wyzwaniom. Do krajów będących beneficjentami Funduszu należą 

także kraje przechodzące od początku lat dziewięćdziesiątych transformacje polityczno-

gospodarcza, w tym także Polska140. 

W Polsce w ramach programów GEF udzielane są tzw. małe, średnie i duże dotacje. Projekty 

dofinansowywane przez GEF muszą mieścić się w przynajmniej jednej z wymienionej wyżej 

dziedzin, a także być zgodne ze Strategią Operacyjną i odpowiednimi Programami 

Operacyjnymi zatwierdzonymi przez GEF. 

 Do 2003 roku GEF przeznaczył 8,5 mln USD na projekty realizowane w Polsce przez UNDP.  

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP – United Nations Development 

Programme) tworzy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych globalną sieć na rzecz 

rozwoju, promując zmiany na lepsze i umożliwiając krajom wymianę doświadczeń, wiedzy i 

zasobów, które mają pomóc mieszkańcom globu w tworzeniu lepszego świata. UNDP działa 

w 166 krajach, współpracuje z ich przedstawicielami nad rozwiązaniem problemów 

                                                           
140

 Ibidem 
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rozwojowych tak na narodowym jak i globalnym poziomie. Oferuje doświadczenia swoje i 

swoich globalnych partnerów do tworzenia korzystnych lokalnych warunków dla rozwoju 

człowieka. 

Działalność UNDP finansowana jest ze środków własnych, jak również funduszy strony 

polskiej (rząd i organizacje pozarządowe). Także inne państwa, takie jak Dania, Holandia, 

Japonia i Wielka Brytania współfinansują szereg projektów UNDP. 

Przedstawicielstwo UNDP w Polsce zostało otwarte 1 sierpnia 1990 roku w Warszawie. Na 

jego czele stoi Stały Przedstawiciel UNDP (UNDP Resident Representative). W chwili obecnej 

funkcję p.o. Stałego Przedstawiciela UNDP w Polsce pełni Anna Darska. 

UNDP jest jedną z trzech agend ONZ (obok Banku Światowego i UNEP) zarządzających 

Funduszem Globalnego Środowiska (GEF), którego celem jest osiągnięcie poprawy stanu 

środowiska naturalnego141. 

W ramach przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu, Fundacja 

dofinansowuje wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym instalacje 

na biomasę). 

Formą dofinansowania jest dotacja do 50% kosztów projektu (dotacje do 50 tys. USD) na 

lokalne działania i inwestycje przyczyniające sie do poprawy stanu środowiska naturalnego. 

Warunkiem otrzymania dotacji jest spełnienie wymogów określonych w Krajowej Strategii 

GEF/SGP oraz zgodność ze Strategią Operacyjną GEF i odpowiednimi Programami 

Operacyjnymi zatwierdzonymi przez GEF.  

Od czasu nawiązania w początkach lat dziewięćdziesiątych współpracy z GEF do chwili 

obecnej, wsparcie finansowe Funduszu uzyskało ponad 100 projektów o różnym charakterze 

i zakresie. 

 

 

 

                                                           
141

 Ibidem 
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2.2.9 Inteligentna  Energia dla Europy 

 

Program Inteligentna Energia - Europa (IEE) na lata 2007-2013
142

 został zainicjowany jako 

część Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013, który służy 

realizacji celów wyznaczonych przez nową Strategię Lizbońską143.  

Celem Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) jest zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstw (przede wszystkim z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw MŚP), promowanie wszelkich form innowacji( w tym proekologicznych), 

rozwój trwałego, konkurencyjnego i innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego o 

integrującym charakterze, a także promowanie efektywności energetycznej i energii ze 

źródeł odnawialnych we wszystkich obszarach gospodarki. 

Na program CIP  składają się trzy podprogramy: 

 Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji, 

 Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych (TIK), 

 Program Inteligentna Energia – Europa. 

Planowany budżet Programu na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007 – 2013 miał wynieść 

3 631 mln euro. 

Program Inteligentna Energia – Europa 2007–2013 jest narzędziem służącym do realizacji 

polityki energetycznej Komisji Europejskiej. Stanowi on kontynuację dotychczas 

realizowanego programu Inteligentna Energia - Europa 2003-2006. Założeniem programu 

jest propagowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie wzrostu 

efektywności energetycznej co docelowo przyczynia się do zapewnienia rozwoju - 

zrównoważonej, bezpiecznej oraz konkurencyjnej i zdywersyfikowanej energetyki w Europie. 

                                                           
142 http://www.finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/50/jednostki-finansow-publicznych/inteligentna-energia-

program-dla-europy.html 

62 
http://www.dw.de/dw/article/0,,5315746,00.html

 

 
 

http://www.finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/50/jednostki-finansow-publicznych/inteligentna-energia-program-dla-europy.html
http://www.finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/50/jednostki-finansow-publicznych/inteligentna-energia-program-dla-europy.html
http://www.dw.de/dw/article/0,,5315746,00.html
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Całkowity budżet dla programu na lata 2007-2013 wynosi 727 mln euro. Dofinansowane w 

ramach IEE mogą być projekty służące promocji i rozpowszechnianiu poprzez propagowanie, 

wdrażanie i upowszechnianie najlepszych, optymalnych procesów technologicznych, 

najlepszych praktyk oraz produktów.   

Głównymi celami programu są:  

 racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych i poprawa efektywności 

energetycznej, 

 wspieranie dywersyfikacji źródeł energii oraz promowanie nowych i odnawialnych 

źródeł energii.  

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) ustanowiono na mocy 

Decyzji nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. 

Najważniejsze  cele operacyjne programu IIE to propagowanie i wspieranie we wszystkich 

państwach członkowskich inwestycji  w najskuteczniejsze, nowatorskie technologie z 

dziedziny efektywności energetycznej, OZE, dywersyfikacji źródeł energii, w tym w 

transporcie, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań na rynek na szeroka skalę pobudzając 

tym samym publiczne i prywatne inwestycje, obniżenie kosztów, promowanie ważnych 

technologii strategicznych,  zwiększenie doświadczenia rynkowego oraz dążenie do 

minimalizacji ryzyk finansowych i innych barier hamujących tego rodzaju inwestycje. 

Projekty realizowane są w ramach następujących obszarów:  

 ALTENER - projekty dotyczące promowania nowych i odnawialnych źródeł energii, 

 SAVE - projekty dotyczące efektywności energetycznej i racjonalnego wykorzystania 

energii, 

 STEER - projekty dotyczące energooszczędnego transportu, 

 Działania zintegrowane. 

Dofinansowanie w ramach programu IEE wynosi 75% kosztów kwalifikowanych, przy czym 

koszty pośrednie finansowane są w 60% (w odniesieniu do bezpośrednich kosztów 

personalnych). Wsparciem objęte są projekty międzynarodowe ( w wymiarze europejskim) 
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oraz projekty związane z tworzeniem lokalnych i regionalnych agencji energetycznych (są 

częścią europejskiego systemu  energetyczno-przesyłowego). 

Finansowanie projektów w ramach programu IEE kieruje się następującymi zasadami: 

 projekty musza mieć charakter współpracy międzynarodowej (minimum 3 partnerów 

z różnych państw w konsorcjum),  

 finansowanie nie obejmuje jednorazowych inwestycji o charakterze lokalnym nie 

dającym wyraźnego efektu na poziomie całej Unii 

 ponadtechnologiczny charakter programu ma rozwiązywać pozatechnologiczne 

bariery i stymulować rozwój rynku w UE144, 

 wymiar czasowy jednego projektu nie może przekroczyć 3 lat,  

 dofinansowanie nie obejmuje kosztów inwestycyjnych oraz projektów badawczych. 

 beneficjentami pomocy mogą być prywatne i publiczne osoby prawne, (osoby 

fizyczne nie mogą być partnerem w projekcie).  

W przypadku tworzenia lokalnej czy regionalnej agencji energetycznej reguły finansowania 

są zbliżone. Obowiązuje zasada: ” jeden wniosek - jedna agencja". Wniosek może zostać 

złożony przez przedstawiciela  lokalnej lub regionalnej jednostki władzy publicznej. Umowy 

dotyczące dofinansowania, podpisane na okres 36 miesięcy obligują beneficjenta(agencję) 

do prowadzenia działalności przez kolejne 5 lat po zakończeniu trzyletniego okresu 

dofinansowania. Dofinansowanie może sięgać do 75% wartości przedsięwzięcia, przy czym 

kwota ta nie może przekroczyć 250 tyś. Euro145.  

Kluczowe działania lokalnych/regionalnych agencji dotyczą: 

 Prac planistycznych służących poprawie efektywności energetycznej i rozwoju OZE w 

regionie, 

 transferu nowatorskich technologii i promowania ich na rynkach lokalnych, 

 tworzenia sprzyjających warunków dla nowych inwestycji oraz pomocy w 

poszukiwaniu dofinansowania, 

 współpracy z innymi agencjami energetycznymi i instytucjami, 

                                                           
144

 http://finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/50/jednostki-finansow-publicznych/inteligentna-energia-program-
dla-europy.html  
145

 http://www.geoland.pl/dodatki/energia_lvii/kape.html 

http://finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/50/jednostki-finansow-publicznych/inteligentna-energia-program-dla-europy.html
http://finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/50/jednostki-finansow-publicznych/inteligentna-energia-program-dla-europy.html
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 doradztwa, skierowanego przede wszystkim do publicznych instytucji, 

 zwiększenia świadomości zarówno  władz lokalnych jak i mieszkańców w zakresie 

zagadnień energetycznych, 

 świadczenia usług instruktarzowych i edukacyjnych.  

Beneficjenci to samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje 

szkoleniowe. Formą dofinansowania jest dotacja. 

Instytucją odpowiedzialną za koordynacje działań Krajowych Punktów Kontaktowych dla 

programu CIP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, dawniej Agencja Techniki i 

Technologii. Instytucją wdrażającą jak i poręczającą  jest Europejski Fundusz Inwestycyjny. 

 

 

2.2.10 CONCERTO 

 

Program  CONCERTO jest europejską inicjatywą mającą na celu doprowadzenie do  

znaczącego wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wzrostu wydajności  

energetycznej w miastach. Wspiera on zatem różne działania społeczności lokalnych , których 

celem jest budowa zrównoważonej i wysokowydajnej energetyki, stworzenie całkowicie 

zintegrowanej polityki energetycznej, zharmonizowanie wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii wraz z innowacyjnymi technologiami i systemami, minimalizację konsumpcji energii 

oraz poprawę jakości życia mieszkańców. 

Program ten jest inicjatywą prowadzoną w ramach 7 Programu Ramowego146.  

Celem projektów inicjatywy CONCERTO jest redukcja zużycia energii i wzrost wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii poprzez zastosowanie zintegrowanego podejścia do polityki 

energetycznej w ściśle określonych regionach geograficznych. Projekty powinny się odnosić 

                                                           
146

 Program Ramowy (PR) jest głównym narzędziem Unii Europejskiej finansowania badań w Europie.  
PR jest przygotowywany przez Komisję Europejską, zatwierdzony wspólnie przez Radę i Parlament Europejski 
w procesie tzw. "ko - decyzji". Programy Ramowe obejmują okres 5 lat przy czym ostatni rok poprzedniego PR 
i pierwszy rok kolejnego PR nakładają się. PR realizowane są od 1984r. 
Celem 7. Programu Ramowego jest działanie na rzecz powstania tzw. "Europejskiej Przestrzeni Badawczej" 
(ERA). ERA jest wizją europejskiej nauki przyszłości. Promuje doskonałość naukową, konkurencyjność 
i innowacje poprzez lepszą współpracę i koordynację pomiędzy odpowiednimi podmiotami. Wzrost 
gospodarczy w coraz większym stopniu zależy od badań, a wiele obecnych i przyszłych problemów 
gospodarczych i społecznych musi być rozwiązywane na płaszczyźnie międzynarodowej, a nie tylko na poziomie 
jednego kraju.  
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do ściśle określonych społeczności lokalnych. Oczekiwano, że projekty CONCERTO staną się 

polem doświadczalnym działań prowadzących do zrównoważonej i wysokowydajnej 

energetyki, a ich rezultaty zostaną wykorzystane w skali europejskiej. By zgłaszane projekty 

mogły uzyskać wsparcie  w ramach inicjatywy CONCERTO, powinny być one skoncentrowane 

na zagadnieniu wdrażania innowacyjnych technologii energetycznych, a w szczególności 

odnawialnych źródeł energii oraz redukcji zużycia energii.  

Gmina Słubice bierze udział w realizacji projektu SEMS(ang. Sustainable Energy Management 

Systems). Jest to międzynarodowa inicjatywa realizowana właśnie z pieniędzy wtedy jeszcze  

6 Programu Ramowego UE – Concerto. 

Beneficjentami są:  przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne oraz inne firmy z 

branży energetycznej, władze lokalne, badacze i użytkownicy energii, socjoekonomiści; co 

najmniej trzy niezależne osoby prawne, wszystkie będące obywatelami Unii Europejskiej lub 

państwa kandydującego i z których dwie pochodzą z tego samego państwa członkowskiego. 

Budżet programu ustalany jest corocznie.  

Wysokość dofinansowania:  

 do 50 % dla projektów demonstracyjnych i zakładających współpracę 

 do 100 % na zarządzanie i koordynację 

 koszty ogólne: 20% stałej stawki kosztów bezpośrednich 

 

2.2.11 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i Europejski Bank Inwestycyjny 

 

Inicjatywa Europejskiego Banku odbudowy i Rozwoju(EBOR), mająca na celu zachęcenie 

przedsiębiorców i rolników do obniżenia zużycia energii, wpisuje się w jeden z trzech 

głównych celów tak zwanego pakietu 3*20, a mianowicie zmniejszenie zużycia energii o 20% 

w porównaniu z prognozami na 2020 rok. 

Inicjatywa ta realizowana jest w Polsce poprzez Program Finansowania Rozwoju Energii 

Zrównoważonej (PolSEFF). Program ten jest kierowany w szczególności do małych i średnich 

przedsiębiorstw a także do rolników. 

Polega to na realizowaniu inwestycji, m.inn. wymiana maszyn na bardziej energooszczędne 

czy ocieplanie budynków. ( z godnie z dyrektywą 2002/91/we Parlamentu Europejskiego i 
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rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków). Nie ma 

ograniczeń co do rodzaju maszyn jedynym wymogiem i kryterium kwalifikacji jest tu ich 

energooszczędność. Program umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie 

termomodernizacji nieruchomości komercyjnych i budynków administracyjnych.  

Kolejnym i najważniejszym dla tematu pracy rodzajem inwestycji objęte programem są 

inwestycje związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych na niewielką skale i na 

potrzeby własne. Beneficjentem w tym przypadku mogła by być mniejsza przyzakładowa 

oczyszczalnia ścieków która zagospodarowawszy energetycznie własne osady ściekowe          

( zgodnie zreszta z wytycznymi dyrektywy 2004/8/we Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 

11 lutego 2004 r. w sprawie promowania kogeneracji), zmniejszyła by udział energii 

kupowanej z zewnątrz do ocieplania budynków i zaopatrzenia w prąd.  (patrz roz. 1.) 

Pieniądze na inwestycje można pozyskać w formie kredytu lub leasingu. Zakończenie 

przedsięwzięcia oraz  potwierdzenie pozytywnego efektu ekologicznego warunkuje wypłatę 

premii dla przedsiębiorstwa. Jest to bezzwrotne dofinansowanie wynoszące 10 – 15% całej 

inwestycji. Przy maksymalnej wartości przedsięwzięcia wynoszącej milion euro firma otrzyma 

zwrot od 100 do 150 tysięcy euro. Główną zaletą jest oszczędność kosztów energii , która 

pozwala na spłatę zobowiązań kredytowych bądź leasingu. 

Pieniądze z EBOR, 130 mln euro, są dystrybuowane przez pięć instytucji: Bank Millenium i 

Millenium Leasing, Bank BGŻ, BNP Paribas oraz BZ WBK Leasing. Ze względu na fakt, że 

budżet programu dysponuje kwotą 150 mln euro EBOR prowadzi rozmowy negocjacyjne z 

innymi pośrednikami celem zagospodarowania pozostałych 20 mln euro. 

Prognozy Związku Banków Polskich szacują iż pośrednicy powinni wygenerować akcję 

kredytową w wysokości 1mln złotych i obsłużyć około 1000 projektów. Po roku aktywności 

uruchomiono już około 40% środków. Dotychczas sfinansowano 61 projektów kosztem 8,1 

mln euro. 115 kolejnych jest w trakcie oceny technicznej(ich wartość to 32,2 mln euro). 

Średnia wartość inwestycji szacowana jest na około 228 tyś euro147. 

                                                           
147

 Pieniądze i biznes. Praktyczny poradnik dla firm. Rzeczpospolita 26 marca 2012 str.B8  
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Sektory w których realizowane są inwestycje to: rolnictwo, produkcja artykułów 

spożywczych, przemysł drukarski, metalurgia, budowa dróg, logistyka i wreszcie co interesuje 

nas najbardziej recykling odpadów. (cement z osadów przy produkcji energii z tychże). 

Celem uzyskania premii z PolSEFF przedsiębiorca wypełnia wniosek o uzyskanie finansowania 

i składa go w instytucji pośredniczącej, jednej z wcześniej wymienionych. Następnie zespół 

ekspertów dokonuje wstępnej analizy projektu i konsultuje się z wnioskodawcą. W 

przypadku pozytywnej opinii opracowany zostanie audyt energetyczny i Plan Racjonalnego 

Wykorzystania Energii(REUP). W kolejnym etapie aplikujący składa właściwy wniosek o 

finansowanie inwestycji wraz z innymi wymaganymi przez bank dokumentami w oddziale 

wybranej instytucji. Po zaakceptowaniu wniosku inwestor otrzyma środki i realizuje 

przedsięwzięcie. Po jego zakończeniu następuje weryfikacja na miejscu przez ekspertów 

programu po czym podmiot finansujący wypłaca premie inwestycyjną.  

Europejski bank Inwestycyjny chce wspierać w Polsce projekty z zakresu odnawialnych źródeł 

energii, magazynowania, dywersyfikacji i przesyłania energii, czyli obszar tematyczny 

związany z szeroko pojętym bezpieczeństwem energetycznym kraju. W roku 2011 Polska 

znalazła się na czwartym miejscu pod względem wysokości przyznanych na te cele funduszy 

po Włochach, Niemcach i Hiszpanii a przed Wielka Brytanią oraz Francją. Wysokość kwoty to 

5,1 - 5,2 mld euro. Dysponentem środków jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

Środki Pieniężne z EBI trafiają głównie na projekty związane z produkcją energii w 

biogazowniach i elektrowniach, w których będzie spalana biomasa, a także na wzrost 

energooszczędności budynków użyteczności publicznej, ale tą kwestię omówię przy okazji 

funduszu termomodernizacji.  

Współfinansowanie  projektów przez EBI odbywa się w ramach Systemu Zielonych Inwestycji 

(GIS)148, związanych z mechanizmami umożliwiającymi wywiązywanie się państw 

sygnatariuszy Protokołu z Kioto, ze zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji gazów 

                                                           
148.”System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu 
uprawnieniami do emisji. Krajowy system zielonych inwestycji jest związany ze „znakowaniem środków 
finansowych pozyskanych ze zbycia nadwyżki jednostek emisji w celu zagwarantowania przeznaczenia ich na 
realizację ściśle określonych celów związanych z ochroną środowiska w państwie zbywcy jednostek”.  
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cieplarnianych. Pieniądze na GIS napływają do naszego kraju na podstawie umów na 

sprzedaż AAU(Assigned Amount Unit149) Hiszpanii i Irlandii. Krajowym operatorem (GIS) jest 

NFOŚ i GW a nadzór nad wykonywaniem zadań przez Krajowego operatora sprawuje 

minister właściwy do spraw środowiska.  

Beneficjent pomocy ze środków EBI otrzyma dotacje w wysokości 30 % wartości projektu i 

będzie się mógł ubiegać o preferencyjną, 3-letnią pożyczkę na kolejne 45 proc. kosztów 

inwestycji. 

Zakres tematyczny wsparcia to poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie 

energochłonności gospodarki i zapotrzebowania na energię, czyste technologie węglowe, 

odzysk i wykorzystanie metanu(Komory fermentacyjne biogazu przy Wrocławskiej 

Oczyszczalni Ścieków – Janówek), odnawialne źródła energii. O tym jakie są to inwestycje 

mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 października 2009 r. 

W 2012 roku EBI przyznał NFOŚ i GW 121 mln euro na inwestycje związane z ograniczeniem 

emisji gazów szklarniowych poprzez inwestowanie w technologie OZE. Fundusz przeznaczył 

te środki na dofinansowanie inwestycji związanych z kanalizacją i gospodarką wodną. 

Zwiększenie efektywności energetycznej jest zagadnieniem priorytetowym dla wielu 

inicjatyw na przykład EBOiR – polseff, IEE, ale też w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Priorytetu  9  - Infrastruktura energetyczna 

przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.  

Do obniżenie energochłonności sektora publicznego jak i zwiększenie wytwarzania energii ze 

źródeł odnawialnych w Polsce przysłużyć się może umowa podpisana 16 czerwca 2011 r. 

pomiędzy przedstawicielami Banku Światowego i Ministerstwa Finansów dotycząca 

kredytowania inwestycji zgodnych z kierunkami "Polskiej polityki energetycznej do 2030 

roku" w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej. 

Bank Światowy jest dysponentem części środków Globalnego funduszu Środowiska (GEF)  

 

 

                                                           
149

 Jednostki przyznanej emisji CO2 w systemie ONZ. 1 AAU to ekwiwalent 1 tony CO2. 
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2.2.12 Mechanizm czystego rozwoju(CDM) 

 

Omawiając mechanizmy i źródła finansowania inwestycji w OZE nie sposób pominąć bardzo 

istotnego zagadnienia jakim jest  powstanie międzynarodowych rynków związanych z 

prawami do emisji CO2150. Zobowiązania wynikające z przyjęcia protokołu z Kioto dotyczące 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tym : CO2, SF2, N2O, freonów, 

perfluorokarbonów oraz właśnie metanu(CH4) są istotnym czynnikiem determinującym 

działania w kierunku inwestycji w OZE. Wynika to z faktu,  iż każdemu przedsiębiorstwu 

będzie zależało na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych tak aby z puli przyznanych mu 

limitów do emisji  móc nadwyżkę odsprzedać i powiększyć tym samym zysk własny. 

Mechanizm czystego rozwoju jest jednym z trzech przewidzianych przez protokół z Kioto  

mechanizmów rynkowych służących redukcji emisji gazów szklarniowych. Mechanizmy te 

wzajemnie się uzupełniają. Pozostałe dwa to wspólne wdrożenia(JI), oraz handel prawami do 

emisji(ET), którego pochodna jest wspomniany wcześniej System Zielonych inwestycji (GIS). 

Projekty z obszaru CDM można sklasyfikować między innymi  według kryterium przedmiotu 

projektu. Nas interesują dwa, a mianowicie projekty z sektora energetycznego takie jak 

zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach i przemyśle, w myśl jednego z 

głównych celów pakietu „3*20”, kogeneracja oraz  projekty z sektora gospodarki odpadami i 

w tym:  odzysk metanu, biogazu ze składowisk i oczyszczali ścieków.  Mechanizm czystego 

rozwoju zgodnie z art.12 protokołu z Kioto jest działaniem inwestycyjnym jednego państwa, 

które wdraża technologie energooszczędną, mającą  na celu ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych w innym państwie. W następstwie przedsięwzięcia pierwsze państwo 

otrzymuje jednostki  poświadczonej redukcji(CER-certified emission reduction) Pozyskane w 

ten sposób jednostki są świadectwem wywiązania się pierwszego państwa ze swoich 

zobowiązań wynikających z ustaleń protokołu z Kioto i są miarą różnicy praw do emisji, a 

emisja faktyczną, pomniejszoną o określoną wielkość(CER) na skutek inwestycji w innym 

państwie co spowodowało tam ograniczenie emisji. Zatem pomoc innym państwom w 

realizacji między innymi  inwestycji w zagospodarowanie osadów ściekowych wpływa na 

poziom emisji zarówno CO2 jak i CH4(metanu).  System ETS, handel prawami do emisji, 

napędza procesy rozwoju technologicznego mające na celu konstruowanie jak i wdrażanie 

                                                           
150

 Ekonomiczne problemy wykorzystania odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii / red. 
nauk. Andrzej Graczyk. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. 

javascript:sendRequest('wo2_dowyp_ajax.p','','&id_dok=5204932141&pnw=wo2_uwyp.p');
javascript:sendRequest('wo2_dowyp_ajax.p','','&id_dok=5204932141&pnw=wo2_uwyp.p');
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rozwiązań oraz systemów energooszczędnych. Innowacyjne rozwiązania są zatem opłacalne 

dla przedsiębiorcy ze względu na możliwość partycypowania w zyskach z handlu prawami do 

emisji oraz ze względu na fakt, (w przypadku biomasy z oczyszczalni ścieków) iż utylizując 

osady może przy okazji zaoszczędzić na energii cieplnej jak i elektrycznej produkując  ją na 

własne potrzeby i we własnym zakresie z własnych odpadów, a tym samym zmniejszając 

ilość energii kupowanej z zewnątrz od przedsiębiorstw energetycznych. Dla przykładu w 

MPWiK we Wrocławiu uzyskuje w ten sposób aż 70% energii potrzebnej przedsiębiorstwu do 

funkcjonowania.  Jeśli chodzi o energie z biomasy, to istotne z uwagi na efekt cieplarniany 

jest to że emisja CO2 powstała na skutek spalania (przy współspalaniu liczy się różnica 

uzyskania energia z paliwa konwencjonalnego i tej z OZE) biomasy jest równa absorpcji, 

pochłaniania tegoż w procesie fotosyntezy przez żywą materie roślinną jaka ta biomasa 

kiedyś była. Bilans zatem wychodzi na 0, wiec ustawodawca uwzględnił ten fakt 

ustosunkowując się legislacyjnie do emisji gazów z biomasy. Drugim ważnym czynnikiem jest 

fakt iż jednym z głównych gazów cieplarnianych jest metan, zatem „zbierając „ go z wysypisk 

śmieci czy uzyskując z fermentującej biomasy z osadów ściekowych, a następnie 

wykorzystując w kogeneracji lub nawet spalając w pochodniach, ograniczamy jego emisje do 

atmosfery i mało tego uzyskujemy z tego faktu prąd i ciepło .  

W Polsce jednostkami CER dysponuje  minister właściwy do spraw środowiska, a wpływy z 

ich zbywania przekazywane są do budżetu NFOŚ i GW. Środki następnie są przekazywane 

miedzy innymi na : poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach, 

wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii związanych z OZE, ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych w tym metanu poprzez jego odzyskiwanie i wykorzystanie w gospodarce 

odpadowej. 

Zainteresowanie kupnem naszych praw do emisji wynikających z faktu, iż Polska ograniczyła 

emisję CO2 ponad zobowiązania , wykazuje Japonia, Hiszpania, Irlandia, Portugalia i Niemcy. 

Jednym z warunków jest właśnie przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży uprawnień 

do emisji na inwestycje związane z ochroną środowiska. Instytucjami pośredniczącymi są 

Bank Światowy, który  umożliwił naszemu krajowi sprzedaż praw do ograniczenia emisji 10 

mln ton CO2 zgodnie z protokołem z Kioto, oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i 

Europejski Bank Inwestycyjny, który współfinansuje inwestycje związane z ochroną 

środowiska w tym OZE. 
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2.3 Środki krajowe 

2.3.1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi 

funduszami stanowią filar systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Ustawa 

Prawo Ochrony Środowiska jest podstawą prawną działania Funduszu. W ostatnich latach do 

najważniejszych zadań Narodowego Funduszu należało, i wciąż należy, efektywne, sprawne i 

optymalne wykorzystanie środków z budżetu Wspólnoty Europejskiej. Środki te 

przeznaczone zostały na modernizację i rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska w 

Polsce. Osiągnięcie, wynikających ze zobowiązań międzynarodowych, efektów ekologicznych 

odbywa się poprzez wdrażanie projektów ekologicznych wspartych finansowo przez Komisje 

Europejską, a także w rezultacie dofinansowania tych przedsięwzięć ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Środki finansowe na rachunku Funduszu pochodzą głównie  z naliczanych opłat za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z kar za naruszanie prawa ekologicznego, w myśl 

Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Główną formą dofinansowania ekoinicjatyw jest 

pożyczka, co w połączeniu ze stałymi wpływami z kar administracyjnych niweluje ryzyko 

wyczerpalności zasobów finansowych Funduszu. Priorytetowym obszarem zainteresowania 

Narodowego Funduszu są duże inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym i ponad regionalnym 

w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, ziemi i powietrza. Pożyczki, dotacje i inne formy 

finansowania stosowane przez NFOŚiGW przeznaczone są w pierwszej kolejności na ten cel. 

W latach 2000- 2006, w ramach funduszu przedakcesyjnego ISPA oraz Funduszu spójności, 

pomoc finansową Komisji Europejskiej w wysokości 2,850 mld euro otrzymało 88 projektów 

inwestycyjnych. Ważnym zadaniem  NFOŚiGW przez ostatnie lata jest koordynacja realizacji 

tych projektów. Najwięcej projektów, które otrzymują wsparcie ze środków Funduszu 

dotyczy budowy rozbudowy czy modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach 

mających największy wpływ na stan czystości polskich rzek i Bałtyku.151
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 http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/ 
 

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/
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Rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków spełniała kryteria projektu o znaczeniu 

ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń z uwagi na fakt ,że „Wrocław jest 

jednym z „gorących punktów” wymienionych w Programie Ochrony Środowiska Morza 

Bałtyckiego i inwestycje ściekowe we Wrocławiu są wskazane w Programie Transgranicznej 

Ochrony Środowiska jako wymagające realizacji w myśl Konwencji o Ochronie i Użytkowaniu 

Cieków Granicznych i Jezior Międzynarodowych podpisanej w Helsinkach w 1992 r.” 152 

Inwestycje dotyczące odnawialnych źródeł energii w ostatnim czasie objęte są szczególnym 

priorytetem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koordynował 

szereg projektów proekologicznych administrując środkami pieniężnymi krajowymi i 

zagranicznymi.  NFOSiGW  jest instytucją wdrażająca dla pięciu  priorytetów Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ponadto wykonuje zadania Krajowego operatora 

Systemu Zielonych Inwestycji. Zagadnienie GIS przedstawiłem przy okazji Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego i ET, jednego z mechanizmów Protokołu z Kioto. 

Jednym z obszarów finansowania ze środków krajowych i zagranicznych są inwestycje 

wodno-ściekowe w tym : 

 Oczyszczalnie ścieków, systemy kanalizacji sanitarnej,  

 Instalacje do zagospodarowania osadów ściekowych, 

 Systemy kanalizacji zbiorczej,  

 Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków, podłączenia budynków 

do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 50 gospodarstw lub minimum 50 sztuk 

podłączeń do kanalizacji, 

 Innowacyjne projekty z zakresu ochrony środowiska. 

 

Na uwagę zasługuje również inicjatywa - Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych 

źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji.  Jest to jeden z trzech programów 

komplementarnych a które ze środków krajowych NFOŚ i GW zamierza do końca 2012 roku 

poświęcić ponad 2,5 mld zł. 

Pieniądze na ten cel pochodzą z opłat zastępczych i kar, jakie Urząd Regulacji Energetyki 

nakłada na producentów elektryczności za niespełnienie wymogu zapewnienia w 
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 http://www.um.wroc.pl/m3548/p6482.100.0.aspx  
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sprzedawanej przez siebie energii odpowiedniego jej udziału pochodzącego ze źródeł 

odnawialnych.153 

OZE 2 czyli "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów 

wysokosprawnej kogeneracji" jest programem realizowanym we współpracy z dziesięcioma 

Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym we Wrocławiu. 

Celem programu jest zasilenie rynku dodatkowymi 120 MW zielonej energii.  

Finansowane będzie między innymi - Wytwarzanie energii elektrycznej i/lub ciepła z 

wykorzystaniem biogazu, powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

albo rozkładu szczątek roślinnych i zwierzęcych. 

Bezpośrednimi beneficjentami są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i gospodarki 

Wodnej, ostatecznymi natomiast podmioty podejmujące realizacje przedsięwzięć z zakresu 

odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej Kogeneracji. 154 

WFOŚ i GW zasilony będzie pożyczką do wysokości 35 mln zł. 

Dofinansowanie inwestycji wpisujących sie w cele: 

1) Zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego, 

2) Dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i w 

następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE 

3) Dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 

w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na 

rynku wewnętrznym energii. 

Podstawy prawne udzielenia dofinansowania określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pózn. Zm.), 

Pomoc publiczna udzielana będzie zgodnie z warunkami określonymi w: 

  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006r. w sprawie ustanowienia 

            programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na niektóre 

            inwestycje w ochronie środowiska ( Dz. U. Nr 246, poz. 1795 z pózn. zm.) zwanym 

            dalej „rozporządzeniem w sprawie pomocy regionalnej”, 
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 http://oze.nfosigw.gov.pl/nfosigw/krajowe/ 
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 110101_oze2_program_priorytetowy.pdf oze.nfosigw.gov.pl 
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  rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie 

             stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006) 

             zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis”155 

2.3.2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Godnej jest niczym innym jak 

lokalnym oddziałem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

WFOŚ i GW prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 

Na mocy porozumienia z dnia 25 czerwca 2007 r zawartego pomiędzy Ministrem Środowiska 

a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

Fundusz pełni rolę Instytucji Wdrażającej „Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko” (projekty o wartości poniżej 25 ml euro) dla osi priorytetowych: 

I – Gospodarka wodno-ściekowa 

II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi156 

W oparciu o hierarchię celów, będącą istotą polityki ekologicznej państwa, została 

sporządzona lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013. Hierarchię celów 

ustalano na bazie „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2008-2011  z uwzględnieniem lat 2012-2015”, „Wspólnej Strategii 

Działania Narodowego Funduszu  i wojewódzkich funduszy ochrony  środowiska i gospodarki 

wodnej na lata 2013-2016  z perspektywą do 2020 r.”, „Programu zrównoważonego rozwoju 

i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego”, a także ustawowych regulacji 

wyznaczających kierunki wydatkowania środków przez WFOŚiGW.  Zadania ujęte w 

Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego oraz w Programie 

Operacyjnym Infrastruktura i  Środowisko traktowane będą przez Fundusz priorytetowo157.  
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 http://www.fos.wroc.pl/index.php?/www/Dzialalnosc-Funduszu/Przedmiot-dzialalnosci 
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Dziedziny ochrony  środowiska zostały ujęte w „Liście przedsięwzięć priorytetowych Funduszu 

na rok 2013” w układzie hierarchicznym: 

W dziedzinie ochrony wód 

W pierwszej kolejności dofinansowywane będą przedsięwzięcia związane z realizacją 

„Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” w tym: 

 budowa systemów kanalizacyjnych, 

 budowa obiektów gospodarki osadowej mająca na celu właściwe zagospodarowanie 

osadów powstających w oczyszczalniach ścieków, 

 budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  ścieków mająca na celu osiągnięcie 

wymaganych standardów jakości ścieków odprowadzanych do środowiska.  

W dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi między innymi: 

 Realizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, szczególnie w zakresie 

zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym wspomaganie systemów 

zagospodarowania osadów ściekowych i kompostowni. 

 Wspieranie wszelkich działań zmierzających do odzysku i recyklingu odpadów 

 Rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja  źródeł szczególnie negatywnego  

oddziaływania na środowisko(np. pola osobowickie). 

 Rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz 

zapewniających ich minimalizację w procesach produkcyjnych(np. WKF-y i 

generatory) 

Pozostałe dziedziny: ochrony powietrza, edukacji ekologicznej, i pozostałe np.: 

 Wdrażanie programów czystszej produkcji i systemów zarządzania środowiskowego. 

 Wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii. 

 Remonty i odtworzenia obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska i 

gospodarce wodnej zniszczonych przez powódź(WOŚ 1997) i inne klęski żywiołowe 

oraz urządzeń do utrzymywania dobrego stanu wałów przeciwpowodziowych i zapór 

zbiorników retencyjnych. 
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 Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym wynikających z 

wdrażania Dyrektywy Powodziowej.  

 

Przykładową inwestycja finansowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej jest budowa instalacji biogazowej przy Legnickim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji. Energia ma być pozyskiwana z biogazu z fermentacji metanowej 

osadu w procesie oczyszczania ścieków. 

Instalacja ma za zadanie umożliwić przedsiębiorstwu produkcje energii elektrycznej i cieplnej 

na własne potrzeby, podobnie jak to ma miejsce na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 

należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. 

WFOŚ i GW wspiera inwestycję udzielając pożyczki w wysokości 8 mln zł . Koszt inwestycji to 

10 mln zł.158 

Fundusze Ochrony Środowiska działają oczywiście w szerszym zakresie. Ich rolę i zakres 

działania omówiłem przy okazji innych źródeł między innymi przy Banku Ochrony 

Środowiska. 
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2.3.3 Bank Gospodarstwa Krajowego 

 

Ważnym źródłem finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii jest  powołany przez 

BGK Fundusz Termomodernizacji, którego celem jest wsparcie finansowe dla inwestorów 

realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. Środki pieniężne 

pochodzą z Budżetu Państwa i ich dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych zgodna z wytycznymi w tej 

sprawie Unii Eropejskiej zawarte w dyrektywach(…) obejmuje wszystkie przedsięwzięcia 

służące trwałemu usprawnieniu wytwarzania, przesyłu, wykorzystania i użytkowaniu ciepła w 

zasobach socjalno-bytowych i komunalnych. Najważniejsze interesujące nas to: 

 montaż i modernizację systemów grzewczych, a także systemów przesyłu ciepła i 

sieci ciepłowniczych,(komory fermentacyjne na biogaz) 

 modernizację systemów oświetlenia budynków - zarówno na zewnątrz jak i 

wewnątrz budynków, a także oświetlenia przestrzeni publicznej, zasilanego np. 

prądem uzyskiwanym ze spalania metanu z komór fermentacyjnych, 

 instalacje systemów produkcji energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby 

zaopatrzenia w energię budynków i grup budynków. W tym:  

 wymiana lub/i modernizacja systemów zasilania budynku w ciepło (w tym 

wymiana źródła) służące do celów grzewczych i podgrzewania wody 

użytkowej (węzła cieplnego, pieca, kotła) z możliwością zamiany nośnika 

energii na pochodzący ze źródeł odnawialnych (np. węgla na biogaz, lub 

biomasę dającą ”zieloną” energię elektryczną i  cieplną) 

 zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania 

określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii. 

 wykorzystanie energii odnawialnych poprzez zainstalowanie źródeł ciepła opalanych 

biomasą z osadów ściekowych lub/i biogazem powstałym w wyniku fermentacji tych 

że osadów. 

Wsparcie mogą otrzymać np. lokalne kotłownie i sieci cieplne o mocy wytwarzanej i 

przesyłanej do 11,6 MW. Między innymi poprzez modernizację lub wymianę źródła ciepła z 
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możliwością zamiany nośnika energii, jak i niezbędne modernizacje i  modyfikacje instalacji 

elektrycznej.  

Mechanizm wsparcia wygląda następująco: 

Beneficjent po wykonaniu audytu energetycznego159 zaciąga kredyt w jednym z 21 banków z 

którym Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o współpracy ramach programu 

termomodernizacji. Banki te udzielają kredytów z premią termomodernizacyjną. W 2005 r. 

najwięcej premii przyznano za pośrednictwem Banku Ochrony Środowiska, Banku Inicjatyw 

Społeczno-Ekonomicznych i PKO BP przy czym w tym ostatnim w zeszłym roku(2011)  kredyt 

na przedsięwzięcia brało już 85% inwestorów. Kredyt udzielany jest inwestorowi w 

wysokości 80% inwestycji co oznacza, że kredytobiorca musi dysponować pozostałymi 20% 

kosztów, lub mieć zapewnienie uzyskania  ich  z innych źródeł. Maksymalny okres spłaty 

kredytu wynosi 10 lat zatem sfinansowany zakres termomodernizacji, którego spłata 

możliwa będzie z oszczędności kosztów energii, nie powinien powodować dodatkowych 

obciążeń finansowych kredytobiorcy niż właśnie przewidziane raty kredytu w raz z 

odsetkami(tzw. zasada samospłaty kredytu). Najważniejszym punktem eksponującym 

atrakcyjność tego źródła jest premia termomodernizacyjna. 

Premia termomodernizacyjna przyznawana jest decyzją Banku Gospodarstwa Krajowego, po 

pozytywnej ocenie inwestycji, która musi być wykonana zgodnie z audytem. Audyt 

energetyczny sporządza się po to by wykazać oszczędności wynikające z przeprowadzenia 

przedsięwzięcia termo modernizacyjnego. Jest to warunek otrzymania premii budżetowej, 

czyli umorzenia 25 % kwoty kredytu. Premia ta, czyli premia termomodernizacyjna 

wynikająca z zaciągniętego kredytu jest zwracana inwestorowi po zakończeniu prac 

termomodernizacyjnych, zatem faktycznie spłacane są raty i odsetki od pozostałej, czyli 75% 

jego wartości.  Jeśli inwestor dysponuje środkami własnymi z których może sfinansować 

przedsięwzięcie wówczas premia przyznana mu jest zwrotem poniesionych przez niego 

nakładów, czyli  zwrotem części  kosztów. 

Z premii mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, czyli osoby 

prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego), jednostki samorządu 
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terytorialnego, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz zarządcy 

lokalnych sieci ciepłowniczych.  

Wykonawców inwestycji wyłania się w większości przypadków poprzez przetarg na prace 

termo modernizacyjne i podania go do publicznej wiadomości, zgodnie z ogólnie przyjętymi 

procedurami. 

We wrześniu 2011 roku weszła w życie Zmiana Umowy Grantu Funduszu 

Powierniczego Global Environment Facility (Projekt Efektywności Energetycznej), zawartej 

pomiędzy Ministrem Gospodarki a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju. I w 

konsekwencji zwiększyła się pula środków przeznaczonych na termomodernizacje o ok. 5,8 

mln $. czyli. 16 mln zł jednorazowo. O tę kwotę bowiem zasilono Fundusz termomodernizacji 

i remontów co pozwoli Bankowi Gospodarstwa Krajowego wesprzeć dodatkowo prawie 300 

projektów termomodernizacyjnych o łącznej wartości około 80 mln zł. 

Kolejnym ważnym instrumentem finansowania jest Fundusz Kredytu Technologicznego 

omówionego wcześniej przy okazji Funduszy Strukturalnych, Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  -  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka( działanie 4.3 – 

Kredyt Technologiczny,). Był to rezultat jak wspomniano wcześniej  opracowanego w latach 

90 tych pierwszego  unijnego programu którym był "Zintegrowany Program na rzecz MŚP". 

Z Funduszu udzielany jest Kredyt Technologiczny. Jest to kredyt inwestycyjny, udzielany na 

warunkach rynkowych, kierowany przede wszystkim do firm pragnących pozyskać 

nowoczesne rozwiązania technologiczne przy pomocy środków zagranicznych w tym 

unijnych. Można przeznaczyć go na zakup lub wdrażanie nowych czy też własnych 

innowacyjnych technologii. Z kredytu można także finansować modernizację środków 

trwałych, wykonanie ekspertyz i projektów. Warunkiem przyznania kredytu jest 25 

procentowy wkład własny, beneficjent musi wykazywać się płynnością finansową.          

Kwota maksymalna kredytu to 2 mln euro. 

Decyzję o przyznaniu kredytu technologicznego dla firm z sektora MŚP podejmuje bank. Z 

kolei  w przypadku dużych przedsiębiorstw  decyzja o udzieleniu kredytu technologicznego 

uzależniona jest od uzyskania zgody Komisji Europejskiej i ma ona charakter indywidualnej 

pomocy inwestycyjnej.  

http://www.bgk.com.pl/fundusz-kredytu-technologicznego
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O kredyt Technologiczny można starać się w około 20 bankach160 , z tym że wsparcie ze 

środków publicznych w postaci premii technologicznej, przyznawane będzie przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  

Podobne zasady jak przy Premii Termomodernizacyjnej(banki kredytujące/pośredniczące i 

BGK będący dysponentem środków  funduszu).  

Premia Technologiczna z Funduszu Kredytu Technologicznego przyznawana przez  Bank 

Gospodarstwa Krajowego wypłacana jest jednorazowo po zakończeniu i pozytywnej ocenie 

inwestycji realizującej projekt.  Maksymalna kwota premii technologicznej wynosi 4 mln PLN.   

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1484 z późn.zm.) określa i reguluje zasady udzielania Kredytu 

technologicznego. Natomiast udział Premii Technologicznej w wartości kosztów 

kwalifikowanych poniesionych ze środków własnych inwestora czy  z kredytu ustalany jest 

zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 13 października 2006 r., Dz.U. Nr 190, poz. 1402). 

Przyzakładowe oczyszczalne ścieków i nie tylko mogą sfinansować w ten sposób instalacje do 

suszenia(np.solarne) lub/i fermentacji  osadów ściekowych(nowoczesne komory) by móc je 

później termicznie zutylizować i z pozyskanej energii w procesie kogeneracji zapewnić 

budynkom np. administracyjnym ciepło i prąd. 

 

2.3.4 Bank Ochrony Środowiska 

 

Bank Ochrony Środowiska powstał 21 lat temu. Jest to instytucja, której większościowym 

udziałowcem jest Państwo. Głównymi akcjonariuszami  banku są : Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe.  Bank finansuje inwestycje  proekologiczne. Oferta kierowana jest zarówno do 

klientów indywidualnych jak i korporacyjnych. Działalność Banku Ochrony Środowiska 

                                                           
160 Bank BPH S. A.,  BRE Bank S.A, Bank Polska Kasa Opieki S.A.,  Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Powszechna 
Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A.,  Bank Ochrony Środowiska 

S.A.,  Bank Handlowy w Warszawie S.A.,  SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze, Bank Millenium S.A., 
Alior Bank Spółka Akcyjna, Krakowski Bank Spółdzielczy, DZ BANK Polska S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni 
WBK S.A., Nordea Bank Polska S.A.,  HSBC Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Svenska 
Handelsbanken AB Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 
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ukierunkowana jest między innymi na wspieranie realizacji przedsięwzięć zrównoważonego 

rozwoju, realizowanych przez Klientów Banku. BOŚ wspiera działania samorządów oraz 

wspólnot mieszkaniowych poprzez  preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z 

ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój biznesu. Instrumentami banku są kredyty 

proekologiczne  oraz kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami Wojewódzkich Funduszy 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do oprocentowania. 

2.3.4.1 Kredyt z Dobrą Energią   

 

Kredyt z Dobrą Energią  przeznaczony  jest na finansowanie przedsięwzięć z zakresu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  W ramach tego kredytu sfinansowane mogą być 

projekty takie jak: 

 budowa instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, 

 budowa biogazowni, 

 pozostałe projekty z zakresu energetyki odnawialnej. 

Ze środków pochodzących z tego kredytu możliwe jest również pokrycie zobowiązań 

podatkowych z tytułu podatku VAT związanego z projektem, a także sfinansowanie 

zapotrzebowania na kapitał obrotowy projektu. 

Bank Ochrony Środowiska oferuje Kredyt z Dobrą Energią jednostkom samorządu 

terytorialnego, spółkom komunalnym oraz dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom . 

Zalety Kredytu z Dobrą Energią   : 

 maksymalna kwota kredytu: do 80% kosztu netto inwestycji, a w przypadku gdy 

jednym ze źródeł finansowania są środki dotacji UE - do 90% kosztów netto inwestycji 

 oprocentowanie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M/6M powiększoną o marżę 

banku 

 dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału - do 18 miesięcy 

 okres kredytowania - dostosowany do założeń biznesplanu lecz nie dłuższy niż 15 lat 

 prowizje - wg Tabeli opłat i prowizji 
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2.3.4.2 Kredyty z dopłatami NFOŚiGW 

 

Bank Ochrony Środowiska udzielając preferencyjnych kredytów na inwestycje 

proekologiczne  w tym na  rozwój energetyki bazującej na źródłach odnawialnych 

współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 

uruchomił nowy instrument ekonomiczny jakim są dopłaty do oprocentowania kredytów 

bankowych na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  Preferencyjne kredyty na realizacje przedsięwzięć 

proekologicznych udzielane pod miotom przez BOŚ podlegają oprocentowaniu, które może 

być sfinansowane poprzez dopłatę pochodzącą z NFOŚ i GW. Dopłaty do oprocentowania 

tych kredytów,  budżet programu, wysokość dopłat, terminy składania wniosków oraz 

szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. udzielane są na zasadach określonych w 

poszczególnych Programach Priorytetowych.  Dopłaty do oprocentowania preferencyjnego 

kredytu udzielane są na okres nie dłuższy niż 10 lat. 

Wnioskodawca uzyskuje dopłatę po złożeniu w  NFOŚiGW  wniosku o udzielenie 

dofinansowania przedsięwzięcia w formie dopłat do oprocentowania kredytu. Następnie  po 

uzyskaniu decyzji określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia wnioskodawca 

zawiera umowę kredytu z BOŚ S.A. Dopłaty realizowane są po zawarciu umowy dopłatowej 

regulującej relacje pomiędzy Wnioskodawcą i NFOŚiGW z załącznikiem jakim jest umowa 

kredytu. 

2.3.4.3 Kredyty na urządzenia ekologiczne 

 

Kredyt na urządzenia ekologiczne jest instrumentem ekonomicznym finansującym zakup lub 

montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska takich jak: systemy dociepleń 

budynków , pompy ciepła, rekuperatory, kolektory słoneczne, przydomowe oczyszczalnie 

ścieków. W tej grupie znajdują się również  instalacje służące termicznemu przekształceniu 

osadów ściekowych którego efektem jest uzyskanie energii cieplnej i elektrycznej w 

skojarzeniu. Przykładowe urządzenia to kotły i piece do spalania biomasy z oczyszczalni 

ścieków, ale i komory fermentacyjne oraz generatory służące do produkcji metanu. W obu 

przypadkach następuje termiczna utylizacja osadów i produkcja energii jednocześnie. 

Oferta jest kierowana do wszystkich ubiegających się.  
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Maksymalna kwota kredytu sięga do 100% wartości zakupu i kosztów montażu z tym, że 

 koszty montażu mogą być kredytowane gdy: Sprzedawca, z którym Bank podpisał 

porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą lub gdy Wykonawca jest jednostką 

autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie, oraz jeśli  Bank 

podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych 

wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu. Okres kredytowania wynosi 

do 8 lat, przy zmiennym oprocentowaniu , ustalonym na podstawie uchwały Zarządu BOŚ 

S.A. W sytuacji zawarcia umowy pomiędzy Bankiem, a sprzedawcą bądź producentem 

urządzeń istnieje możliwość oprocentowania preferencyjnego kredytów udzielonych na 

zakup i montaż omawianych instalacji. 

2.3.4.4 Kredyt termoulga 

 

Kredyt termoulga  jest ściśle powiązany w kwestii merytorycznej z Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego i Funduszem Termomodernizacji  omówionymi wcześniej.  Bank Ochrony 

Środowiska jest jednym  z wielu banków udzielających kredytu termomodernizacyjnego oraz 

technologicznego z którymi umowę zawarł Bank Gospodarstwa Krajowego realizujący 

będący dysponentem środków pieniężnych,  powołanych przez siebie funduszy( 

technologicznego i termomodernizacji i remontów). 

Przedmiot kredytowania i zasady udzielania kredytu termomodernizacyjnego jak i 

przyznawania premii zostały omówione wyżej. 

 

2.3.4.5 Kredyty w formule "trzeciej strony" 

 

Koncepcja finansowania przedsięwzięcia w formule „trzeciej strony” polega na tym, że 

wyspecjalizowane przedsiębiorstwo realizuje inwestycje  zleconą przez zamawiającego, w 

sytuacji gdy ten nie posiada środków własnych na realizację projektu lub nie spełnia 

określonych przez bank warunków by otrzymać kredyt(nie posiada odpowiedniego 

zabezpieczenia).  W takiej sytuacji  kredyt nie jest udzielany zlecającemu, lecz wykonawcy 

prac, a przedmiotem oceny zdolności kredytowej jest tylko potencjał realizowanego 

projektu. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów, a realizator czyli „trzecia strona” obciąża 
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Zamawiającego w późniejszym terminie opłatą, będącą częścią oszczędności kosztów 

osiągniętych w wyniku inwestycji. Inwestor  aby  mieć gwarancję zwrotu środków 

zaangażowanych w realizację projektu zleca przeprowadzenie audytu energetycznego. 

 

 „Trzecia strona” dostarczaj rozwiązania techniczne i organizacyjne , zapewnia finansowanie, 

zakładając, jak wspomniano wyżej , iż osiągnięte oszczędności kosztów pozwolą na zwrot 

kosztów przedsięwzięcia. W okresie spłaty zaciągniętego kredytu użytkownik nie ponosi 

znaczących kosztów niż przed modernizacją często partycypując w zyskach wynikających np. 

z oszczędności  już na wstępie realizacji projektu zależnie od charakteru oraz progresu 

inwestycji. Gdy wykonawca spłaci kredyt  ze środków wygenerowanych na bazie 

oszczędności powstałych w wyniku modernizacji dokonanych na rzecz zamawiającego 

użytkownik(zamawiający)przejmuje zmodernizowany obiekt i samodzielnie nim zarządza.  

Przedmiotem kredytowania są przedsięwzięcia służące składowaniu lub 

zagospodarowywaniu odpadów, oczyszczaniu ścieków lub uzdatnianiu wody, których efekty 

ekologiczne w wyrazie finansowym, zapewniają spłatę kredytu. W przypadku oczyszczalni 

ścieków kotły do spalania biomasy lub komory fermentacyjne pozwalają na wygenerowanie 

energii z własnych odpadów, która z kolei pokrywa   zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na 

ciepło i prąd  w znacznym stopniu (w MPWiK we Wrocławiu aż 70% zapotrzebowania  na 

energie  pochodzi z produkcji własnej) i co za tym idzie zmniejsza pule zakupu energii z 

zewnątrz od przedsiębiorstw energetycznych przyczyniając się tym samym do bardzo dużych 

oszczędności. W przykładzie podanym wyżej jest to kwota rzędu 1,8 mln zł rocznie.  Są to  

przedsięwzięcia proekologiczne, których celem jest uzyskanie oszczędności energii 

elektrycznej, energii cieplnej, zużycia wody lub z tytułu zmniejszenia opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska. A faktem nie zaprzeczalnym jest to, iż termiczna utylizacja 

osadów ściekowych jest mniej uciążliwa dla środowiska niż na przykład składowanie. 

Ponadto metan pochodzący z fermentacji osadów będący gazem szklarniowym jest 

wykorzystany, a nadmiar spalany w pochodniach nie szkodząc tym samym warstwie 

ozonowej szczególnie mocno. Nawet dwutlenek węgla powstający jako efekt uboczny 

spalania osadów jest „zielony” bo pochodzi z biomasy. 
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O kredyt ubiegać się mogą przedsiębiorcy (Realizatorzy), wprowadzający nową technologię 

w obiektach Zamawiającego, celem wygenerowania zysków z oszczędności lub opłat, o 

których była mowa wcześniej. 

Okres kredytowania wynosi 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 80 % kosztów  inwestycji. 

Okres karencji nie dłuższy niż  6 miesięcy od daty zakończenia zadania przy oprocentowaniu  

zmiennym WIBOR 1M + marża. 

 

2.3.4.6 Kredyt z Klimatem 

 

Kredyt z klimatem jest narzędziem wsparcia finansowego dla projektów dotyczących 

inwestycji poprawiających efektywność energetyczną . Projekty realizujące inwestycje 

energooszczędne przyczyniają  się do redukcji emisji zanieczyszczeń w tym gazów 

cieplarnianych do atmosfery. Kredyt udzielany ze środków rządowego banku niemieckiego 

KFW Bankengruppe w ramach Mechanizmu Wspólnych Wdrożeń(Joit Implemention). Jest to 

jeden z trzech mechanizmów rynkowych służących ograniczeniu emisji gazów szklarniowych 

przewidziany przez Protokół z Kioto.  Mechanizm ten w raz pozostałymi dwoma, CDM – 

Clean Development Mechanism(Mechanizm Czystego Rozwoju) oraz ET – Emission Trading 

(Handel Emisjami), omówiłem wcześniej.  Mechanizm Wspólnych Wdrożeń polega na 

uzyskaniu jednostek redukcji emisji CO2 poprzez inwestycje przyjazne środowisku 

realizowane za granicą. 

Ograniczenie Emisji co2 następuje między innymi dzięki np. termomodernizacji budynków 

mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych, a także poprzez instalację i 

modernizację indywidualnych systemów grzewczych. Odbywa się to w ramach Programu 

Efektywności Energetycznej w Budynkach, którego środki finansowe pochodzą właśnie z 

Kredytu z Klimatem. 

Beneficjentem kredytu mogą być:  jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty oraz 

spółdzielnie mieszkaniowe,  mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 

przedsiębiorstwa(jeśli spełniają pewne warunki formalne), duże przedsiębiorstwa, także 

działające w formie spółdzielni, fundacje, oraz przedsiębiorstwa komunalne. 
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Po ocenie zdolności kredytowej ubiegającego się i w zależności od planowanego okresu 

realizacji inwestycji bank podejmuje decyzję dotyczącą okresu finansowania przy czym 

minimalny okres to 4 lata a maksymalny 10 lat. Kredyt udzielany jest w wysokości 85 % 

wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 500.000 ( w przypadku 

modernizacji kotłów - 1.000.000) EUR lub równowartość w PLN, karencja w spłacie kapitału 

wynosi max. 2 lata, a spłata kredytu następuje w ratach  miesięcznych lub kwartalnych. 

W ramach Programu Modernizacji Kotłów obowiązują podobne zasady z tym, że oferta 

kierowana jest do przedsiębiorstw komunalnych, mikro, małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstw, także działającym w formie spółdzielni. 

 

2.3.4.7 Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW) 

 

Kredyt  EKOodnowa  jest długoterminowym finansowaniem dla inwestora,  którego działania 

mają na celu  powiększenie wartości majątku trwałego firmy poprzez inwestowanie w 

projekty przyjazne środowisku.  Zakres finansowania obejmuje głównie inwestycje w 

odnawialne źródła energii, termomodernizację obiektów usługowych i przemysłowych i inne 

projekty inwestycyjne o charakterze proekologicznym. 

Oferta kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw w tym mikroprzedsiebiorstw, do 

klientów którzy posiadają już konto w BOŚ, którzy złożą wniosek wraz z niezbędną 

dokumentacją. O kredyt mogą się starać klienci posiadający zdolność kredytową czyli tacy, 

którzy będą spłać kredyt  w terminach i na warunkach określonych w umowie, posiadającym 

prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu. 

Kredytem zasilane  są inwestycje do wysokości  85% wartości   przedsięwzięcia, jednak nie 

więcej niż 250.000 EUR lub równowartość w PLN. Ponadto karencja w spłacie kapitału to 

okres do 2 lat, a raty spłacane są miesięcznie bądź kwartalnie w zależności od treści umowy.  

Korzyści wynikające z tego instrumentu źródła finansowania to między innymi: możliwość 

łączenia różnych źródeł finansowania (kredyty z linii KfW5 mogą współfinansować projekty 

wsparte środkami z Unii Europejskiej), korzystne oprocentowanie, niski wkład własny(15%), 

Brak ograniczeń dotyczących wysokości kwoty kredytowanego przedsięwzięcia. Ponadto ze 
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względu na fakt długiego okresu finansowania projektu poprzez rozłożenie kosztów 

inwestycji na wiele lat beneficjent ma udogodnienie w postaci dopasowania spłaty kredytu 

do możliwości finansowych firmy. 

 

2.3.4.8 Kredyty z linii kredytowej NIB 

 

Bank Ochrony Środowiska(BOŚ) oraz Nordycki Bank Inwestycyjny(NIB)161 podpisały umowę 

na transfer 30 mln euro.  Środki te przeznaczone zostały na wsparcie oferty Banku Ochrony 

Środowiska w postaci programu kredytowego. Zaangażowanie Nordyckiego Banku 

Inwestycyjnego wynika z faktu , iż Polska jest krajem,  który ma ogromny wpływ na stan 

Morza Bałtyckiego co jest z kolei priorytetowym dla NIB obszarem zainteresowania.  

Kredyt  z linii kredytowej NIB udzielany przez BOŚ jest długoterminowym finansowaniem 

projektów inwestycyjnych służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego w 

sektorach takich jak: ochrona wód i gospodarka wodna oraz gospodarka odpadami , a także 

ochrona powietrza atmosferycznego. Program kredytowania oferowany przez NIB , jak już 

wspomniałem będzie uzupełnieniem własnego finansowania BOŚ.  Umowa dotyczy 

finansowania projektów przyjaznych środowisku, a w szczególności: 

 poprawę efektywności energetycznej dzięki pozyskiwaniu energii ze źródeł 

odnawialnych zamiast z paliw kopalnych, 

 Termomodernizacji oraz remontów  istniejących budynków przyczyniając  się tym 

samym do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a co za tym idzie  

poprawiając efektywność energetyczną budynku, 

 budowę systemów oczyszczania ścieków oraz inne projekty związane z gospodarką 

wodno-ściekową, których celem jest redukcja negatywnego oddziaływania na 

środowisko,  

                                                           
161

…http://www.nib.int/news_publications/771/nib_otwiera_lini_kredytow_na_realizowane_projekty_zwi_zan
e_z_ochron_rodowiska_w_polsce: „Nordycki Bank Inwestycyjny (NIB) jest wspólną, międzynarodową instytucją 
finansową ośmiu krajów nordyckich i bałtyckich. Bank ten zapewnia długoterminowe finansowanie projektów 
w sektorze energii, środowiska naturalnego, transportu, logistyki i komunikacji oraz w sektorze innowacji. 
Projekty te mają na celu wzmocnienie konkurencyjności i poprawę stanu środowiska naturalnego. Nordycki 
Bank Inwestycyjny ma najwyższą z możliwych ocenę zdolności kredytowej AAA/aaa wystawioną przez agencje 
ratingowe Standard & Poor's i Moody's.” 

http://www.nib.int/news_publications/771/nib_otwiera_lini_kredytow_na_realizowane_projekty_zwi_zane_z_ochron_rodowiska_w_polsce
http://www.nib.int/news_publications/771/nib_otwiera_lini_kredytow_na_realizowane_projekty_zwi_zane_z_ochron_rodowiska_w_polsce
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 projektów dotyczących gospodarki stałymi odpadami komunalnymi. 

Oferta kierowana jest do przedsiębiorstw komunalnych, jednostek samorządu 

terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych, dużych przedsiębiorstw oraz do małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

Okres kredytowania wynosi co najmniej 3 lata jednak nie dłużej niż do 30 maja 2019. NIB 

finansuje projekt do 50 % jego wartości.  

 

2.3.4.9 Kredyty z linii kredytowej CEB 

 

Bank Rozwoju Rady Europy162 wspiera ofertę Banku Ochrony Środowiska udzielając środków 

przeznaczonych na kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw 

komunalnych.  Z programu kredytowego będą finansowane inwestycje gminne z zakresu 

ochrony środowiska w tym między innymi163:   

 oczyszczalnie ścieków, 

 zagospodarowanie odpadów, 

 inwestycje dotyczące redukcji wpływu na środowisko istniejących instalacji, poprzez 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ograniczenie ilości i ładunku 

zanieczyszczeń w ściekach, minimalizowanie ilości i szkodliwości odpadów oraz ich 

recykling, 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Z inwestycji infrastrukturalnych w  ramach programu kredytowego wsparcie zostanie 

udzielone miedzy innymi na poprawę infrastruktury użyteczności publicznej służącej 

                                                           
162

 …http://mogilany.pl/node/909 : „(Council of Europe Development Bank) powstał w 1956 r. jako Fundusz 
Przesiedleńczy Rady Europy dla Uchodźców oraz Przeludniania w Europie. Jest najstarszą Europejska instytucją 
finansową, w której udziałowcami jest obecnie 37 państw, w tym Polska. Bank jest instrumentem finansowym 
Rady Europy, udzielającym pożyczek krajom członkowskim. Bank uczestniczy w finansowaniu projektów 
wzmacniających integrację społeczną (np. przez udzielanie pomocy uchodźcom, budowę mieszkań socjalnych), 
a także projektów wspierających bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska (np. w zakresie 
produkcji energii odnawialnej lub w ramach pomocy regionom dotkniętym przez klęski żywiołowe). Bank 
finansuje ponadto projekty w sektorach edukacji i ochrony zdrowia, wspierające rozwój kapitału ludzkiego. 
Bank przyznaje pożyczki w wysokości 50% całkowitego kosztu netto inwestycji lub projektu. Pożyczki z CEB 
udzielane są bezpośrednio rządom krajów członkowskich lub osobom prawnym, w tym samorządom lokalnym.” 
163

 …http://www.bosbank.pl/index.php?page=2317 

http://mogilany.pl/node/909
http://www.bosbank.pl/index.php?page=2317
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zaopatrzeniu ludności w wodę pitną, gaz, energię elektryczną oraz infrastrukturę służąca 

odprowadzeniu ścieków. 

Bank Rozwoju Rady Europy udziela wsparcia do 50 % wartości inwestycji, przy całkowitym 

koszcie inwestycji  do 20 milionów euro. Maksymalna wartość kredytu to 5 milionów euro.   

W przypadku tego kredytu istnieje możliwość pozyskania kredytu uzupełniającego, a także 

sfinansowanie tego samego projektu kredytem ze środków Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego. Inwestycje finansowane z funduszy pomocowych UE mogą być wsparte 

współfinansowaniem z kredytu z linii CEB. Wartość udziału finansowania przedsięwzięcia z 

CEB i NBI może wynieść do 100% wartości inwestycji. 

 

2.3.4.10  Kredyt we współpracy z WFOŚ i GW dla woj. Dolnośląskiego 

 

Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚ i GW do oprocentowania działają na 

podobnej zasadzie jak te z dopłatami z NFOŚ i GW. 

Jeśli chodzi o przedmiot kredytowania to wymienię te najbardziej istotne dla tematu pracy, 

na terenie woj. Dolnośląskiego są: 

 Budowa, rozbudowa  modernizacja systemów ciepłowniczych w tym zamiana kotła 

lub pieca technologicznego, opalanego paliwem z kopalin bądź koksem na instalacje 

ekologiczną (np. spalającą lub fermentującą biomasę) wykorzystującą OZE do celów 

grzewczych, 

 Termomodernizacja, 

 Budowa i modernizacja małych i przydomowych  oczyszczalni ścieków o 

przepustowości do 10 m3/dobę oraz  przyłączy kanalizacji sanitarnych i 

wodociągowych 

 Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków o przepustowości od 10 m3/dobę do 

500 m3/dobę oraz kanalizacji sanitarne. 

 Energetyka Odnawialna, a w tym między innymi zakup i montaż nowych urządzeń jak 

i elementów instalacji służących do produkcji paliw do celów grzewczych i 
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energetycznych z odpadów, a więc  i z  biomasy pochodzącej z osadów  z oczyszczalni 

ścieków .  

Oferta skierowana jest do osób fizycznych i osób prawnych (z wyłączeniem jednostek 

samorządu terytorialnego) oraz wspólnot mieszkaniowych.  

Warunki kredytowania dla budowy i modernizacji małych i przydomowych  oczyszczalni 

ścieków o przepustowości do 10 m3/dobę oraz  przyłączy kanalizacji sanitarnych i 

wodociągowych to: udzielenie pożyczki  -  w przypadku oczyszczalni ścieków, kanalizacji 

sanitarnej i przyłącza wodociągowego – do 90% wartości zadania( materiały , urządzenia , 

koszty robót budowlano-montażowych), okres realizacji zadania to maksimum  12 miesięcy, 

czas kredytowania nie dłuższy niż 5 lat, karencja do 6 miesięcy liczonych od dnia zakończenia 

zadania określonego w umowie kredytowej. Oprocentowanie zmienne, prowizja od 1,5 % 

kwoty kredytu przy ustalonych kwotowych progach minimalnych dla określonych 

podmiotów. 

Warunki kredytowania dla budowy i modernizacji  oczyszczalni ścieków o przepustowości od 

10 m3/dobę do 500 m3/dobę oraz kanalizacji sanitarnych to: udzielenie pożyczki ,której 

wysokość kredytu wynosi do 70% wartości projektu( materiały , urządzenia , koszty robót 

budowlano-montażowych), okres realizacji zadania to maksimum  2 lata. Pozostałe warunki 

takie same jak w poprzednim przedmiocie kredytowania. 

Warunki kredytowania dla zadań inwestycyjnych polegających na budowie, rozbudowie i 

modernizacji instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii dla celów energetycznych 

to udzielenie kredytu , którego kwota nie przekracza 250.000 zł i ale też w proporcjach 

procentowych mieści się w 80% przedsięwzięcia (zakup urządzeń i roboty budowlano-

montażowe). Maksymalny czas na realizację zadania nie powinien być dłuższy niż półtora 

roku od dnia udzielenia i faktycznej dyspozycji środkami z kredytu przekazanymi 

kredytobiorcy. Okres kredytowania wynosi  5 lat nie więcej, a okres karencji  do 6 miesięcy 

licząc od daty zakończenia zadania określonej w umowie kredytowej. Oprocentowanie 

zmienne, prowizja od 1,5 % kwoty kredytu przy ustalonych kwotowych progach minimalnych 

dla określonych podmiotów. 
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Bank Ochrony Środowiska kredytuje inicjatywy zgodne z „Listą przedsięwzięć priorytetowych 

WFOŚiGW we Wrocławiu” , które omówiłem wcześniej.  Zawierana jest umowa trójstronna  

między wnioskodawcą funduszem i bankiem.  Jeśli chodzi o wysokość kredytu,  jest to kwota 

do 60% budżetu przedsięwzięcia. 

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a także spółki komunalne 

posiadające 100% udziału środków  własnych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć 

otrzymają dopłatę w wysokości  do 5 % kosztów inwestycji w skali roku. Okres dopłat nie 

będzie dłuższy niż 6 lat. Przedsiębiorcy oraz pozostałe osoby prawne mające zdolność 

kredytową będą zasilone 3 % dopłatą przez okres maksymalnie do lat 5. 

Kredyty ze środków BOŚ S.A. z dopłatami WFOŚ i GW wydają  się optymalnym źródłem 

finansowania  energetycznego zagospodarowania osadów ściekowych z uwagi na 

fakt kompleksowego podejścia do tematu. BOŚ finansuje instalacje do oczyszczania 

ścieków, osuszania ich i przygotowania do termicznej utylizacji czego rezultatem jest 

uzyskanie zielonej energii. 

 

2.3.5 Bank Gospodarki Żywnościowej 

 

W finansowanie projektów związanych z energetyką odnawialną  opartą między innymi na 

pozyskiwaniu energii z biogazu pochodzącego z fermentacji metanowej zaangażował się 

Bank  Gospodarki Żywnościowej. W 2010 roku BGŻ i spółka ENERGA podpisały list intencyjny 

dotyczący współpracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych.  

ENERGA BIOGAZ jest programem strategicznym w którego ramach realizowany ma być 

projekt budowy biogazowi. Założeniem projektu jest uruchomienie linii technologicznych 

służących do produkcji biogazu w biogazowniach gminno-utulizacyjnych zlokalizowanych 

przy wysypiskach śmieci czy oczyszczalniach ścieków komunalnych oraz w biogazowniach 

rolniczych wytwarzających energie z biogazu powstałego w procesie fermentacji odchodów 

trzody chlewnej lub drobiu, hodowli bydła, odpadów produkcyjnych w przemyśle 

spożywczym oraz z upraw celowych (np. wierzba energetyczna, kukurydza). 164 

                                                           
164 http://media.energa.pl, www.globenergia.pl 

http://media.energa.pl/
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Celem Programu Energa Biogaz jest uczestnictwo Grupy Energa w przedsięwzięciach z 

zakresu wytwarzania energii z biogazu o łącznej mocyelektrycznej nie mniejszej niż 300 MW 

do 2020 roku oraz obsługa tych biogazowni w zakresie obrotu energią i świadectwami 

pochodzenia. Program będzie realizowany w trzech krokach, według sekwencji określonej 

nazwą: „5-50-500”. Oznacza to, że w pierwszym etapie powstanie kilka biogazowni,w drugim 

kilkadziesiąt, a docelowo kilkaset. Ze względuna skalę zamierzeń Programu zakładamy, że 

będą do niego kwalifikowane głównie inwestycje w 

elektrownie biogazowe o mocy elektrycznej zainstalowanej od 250kWe do 2 MWe. W 

dalszych planach jest zaoferowanie kompletnych biogazowni pod klucz 

inwestorom posiadającym biomasę do wykorzystania.165 

ENERGA chce realizować Program głównie poprzez uczestnictwo kapitałowe w projektach 

budowy biogazowi. Poza współfinansowaniem Program oferować będzie głównie doradztwo, 

montaż finansowania, prowadzenie budowy, zarządzanie biogazowniami oraz zakup energii 

elektrycznej i świadectw pochodzenia od wytwórców. 166 

 

2.3.6 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest państwową osobą prawną, agencją 

rządową powołaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Od 1 stycznia 2012 r. 

PARP staje się agencją wykonawczą. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki. Do zadań PARP należy administrowanie funduszami z budżetu państwa oraz Unii 

Europejskiej, które programowo przeznaczone zostały do wspierania inicjatyw takich jak: 

przedsiębiorczość, innowacyjność oraz rozwój zasobów ludzkich. 

Misją Agencji jest tworzenie sprzyjających warunków rozwoju gospodarki polskiej, w myśl 

zasady zrównoważonego rozwoju, poprzez pobudzanie aktywności międzynarodowej 

                                                           
165 Marcin Zagórski  Ekoenergetyka– zagadnienia technologii,ochrony środowiska i ekonomiki 
165 http://media.energa.pl, www.globenergia.pl 
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przedsiębiorstw, wspieranie innowacyjności czy promowanie takich form produkcji i 

konsumpcji , które będą  przyjazne dla środowiska167. 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dysponowała na lata 2007-2013 łączną kwotą 7 

mld euro pochodzącą zarówno z budżetu państwa jak i z funduszy unijnych. Najwięcej 

środków finansowych z tej puli przypadło na wsparcie realizacji trzynastu działań w ramach 

osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Zakresem wsparcia, w kwocie w wysokości 3,9 mld EUR, objęte są zadania z osi 

priorytetowych(POIG): 

1. Kapitał dla innowacji; 

2. Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia; 

3. Dyfuzja innowacji; 

4. Badania i rozwój nowoczesnych technologii(B+R); 

5. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki; 

6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. 

Z działań wdrażanych przez Agencje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i instytucje z otoczenia biznesu168.  

PARP odpowiada za koordynacje działań Krajowych punktów kontaktowych dla programu 

CIP. Jest to program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (ang. Competitiveness 

and Innovation Framework Programme - CIP) ,który ma na celu rozwój konkurencyjności 

europejskich przedsiębiorstw. Program stworzono przede wszystkim z myślą o małych i 

średnich przedsiębiorstwach (MSP). Jego zadaniem jest wspieranie rozwoju działalności 

innowacyjnej (w tym innowacji ekologicznych), zapewnienie lepszego dostępu do środków 

finansowych oraz świadczenie na poziomie regionalnym usług wsparcia dla biznesu. Program 

ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i 

komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Program 

wspiera także wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną. 169  

                                                           
167

 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą PARP 2011  
168

 http://poig.parp.gov.pl/  
169

 http://www.finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/50/jednostki-finansow-publicznych/inteligentna-energia-program-dla-europy.html 

http://poig.parp.gov.pl/
http://www.finansepubliczne.bdo.pl/biuletyn/50/jednostki-finansow-publicznych/inteligentna-energia-program-dla-europy.html
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Programy szczegółowe CIP pomiędzy innymi170:  

 Inteligentna Energia - Program dla Europy (Intelligent Energy Europe Programme - 

IEE) obejmujący działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz 

racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, promowanie nowych i 

odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie dywersyfikacji jej źródeł. 

 Program na Rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji (Entrepreneurship and Innovation 

Programme EIP) obejmujący działania na rzecz przedsiębiorczości, małych i średnich 

przedsiębiorców, konkurencyjności i innowacji. 

Pozostałe obszary aktywności: 

 W 2008 – 2010 Roku PARP udzieliło wsparcia nowopowstałym Przedsiębiorstwom w 

ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka(działanie 3.1 - Inicjowanie 

działalności innowacyjnej).  

 Dla małych przedsiębiorstw PARP wyszło z ofertą „bon na innowacje” . Oferta 

dotycząca jednorazowego wsparcia w kwocie 15 000zł, której celem jest 

zainicjowanie kontaktów przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. 

 

Na pozyskanie środków za pośrednictwem PARP mogłyby liczyć przedsiębiorstwa z sektora 

OZE wprowadzające innowacyjne rozwiązania takie jak na przykład linie technologiczne do 

pozyskiwania energii z biomasy na skutek jej spalania bądź fermentacji. Innowacją mogło by 

być technologie łączenia rozwiązań OZE, na przykład 2 stopniowa fermentacja i suszenie 

osadów w instalacjach solarnych. Przykładem takiego nowatorskiego i innowacyjnego 

rozwiązania jest Powiatowa Słoneczna Suszarnia Osadów Ściekowych w Iławie. 

Technologia zastosowana w Iławie, której dostawcą była firma IST-Anlagenbau GmbH, 

wyróżniona została za wykorzystanie efektu cieplarnianego oraz ciepła energii solarnej w 

procesie odparowania wody z osadów ściekowych. Atutem technologii za którą Komisja 

przyznała wyróżnienie były energooszczędność, zmniejszenie emisji CO2, a także uzyskiwane 

efekty w postaci czterokrotnej redukcji masy wytwarzanych odpadów. Powstały w procesie 

suszenia granulat jest ustabilizowany pod względem fizyczno- chemicznym i biologicznym 

                                                           
170

 http://www.cip.gov.pl/program-cip,m,mg,1.html 

http://www.cip.gov.pl/program-cip,m,mg,1.html
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przez co jest neutralny pod względem zapachowym. Ponadto pilotowe badania( wykonane 

próby w skali technicznej) przeprowadzone na suszu wykazały jego kaloryczne właściwości 

pozwalające na jego współspalanie w miejscowej elektrociepłowni. Nie ma także 

przeciwwskazań do użycia granulatu w rolnictwie171.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171

 http://www.wendewolf.com/news.php?lang=pl 

http://www.wendewolf.com/news.php?lang=pl
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3 Mechanizm finansowania inwestycji w OZE na przykładzie 

Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków Janówek. 
 

Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków (WOŚ Janówek) jest Centralną Oczyszczalnia Ścieków we 

Wrocławiu. Jest nowoczesną mechaniczno - biologiczą oczyszczalnią(z chemicznym 

wspomaganiem usuwania związków fosforu) z pełną gospodarką osadową wykorzystującą 

energię produkowaną z gazu fermentacyjnego powstałego w stacji generatorów.  

Inwestycję zaczęto realizować w drugiej połowie lat 70 – tych, lecz z uwagi na brak środków 

finansowych odłożono ją w czasie.  Budowa oczyszczalni ruszyła na dobre w latach 90-tych. 

Kosztowała 220 mln zł. Budowa była finansowana z budżetu państwa, gminy i środków 

własnych oraz z funduszu PHARE.172 i jest największą i najważniejszą inwestycją komunalną 

ostatnich lat na Dolnym Śląsku.  

Latem 2001 roku oczyszczalnia została przekazana Miejskiemu Przedsiębiorstwu 

Wodociągów i Kanalizacji. Właścicielem spółki MPWiK jest Gmina Wrocław. Dalsza 

rozbudowa i modernizacja oczyszczalni trwała wiele lat i realizowana była przy 

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.  

Pierwszy etap projektu o nazwie: „Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej we Wrocławiu” 

i był współfinansowany ze środków  przedakcesyjnego funduszu ISPA.  

Program obejmował szerszy zakres tematyczny, a mianowicie „kompleksowe zabezpieczenie 

większości potrzeb mieszkańców miasta co do zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków 

zgodnych z aktualnymi wymaganiami UE”173.  

 Kolejne etapy projektu współfinansowano już z Funduszu Spójności i w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt : „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

we Wrocławiu”  jest realizowany oraz finansowany etapami. Rozbudową Wrocławskiej 

Oczyszczalni Ścieków na Janówku zajęto się w 2 etapie tego projektu. Za rozpoczęcie prac 

uznaje się rok 2003174, czyli moment powstania projektu, a rok przed jego akceptacją przez  

 

                                                           
172

 …www.mpwik.wroclaw.pl 
173

 MPWiK…wniosek o dofinansowanie 
174

 http://www.wroclaw.pl/5464006.dhtml 

http://www.mpwik.wroclaw.pl/
http://www.wroclaw.pl/5464006.dhtml
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Komisję Europejską. 

Stadium projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu  etap II” obejmuje 

trzy  grupy zadań: 

 modernizacja magistralnej sieci wodociągowej; 

 budowa i modernizacja sieci wod-kan na osiedlach Strachocin i Wojnów; 

 rozbudowa i modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową 

systemu przerzutowego 

  Ze względu na temat pracy dalej omawiane będzie zagadnienie z grupy trzeciej, a w 

szczególności działanie B1 czyli: "Docelowy system oczyszczania, rozbudowy i modernizacji 

Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków". Rozpoczęcie realizacji to 5 czerwiec 2009 r. 

Modernizacja obejmuje między innymi rozbudowę obiektów części osadowej i gazowej 

oczyszczalni poprzez175: 

 zwiększenie wydajności istniejącej pompowni osadu nadmiernego 

 rozbudowę obiektów grawitacyjnego zagęszczania osadu 

 rozbudowę obiektów fermentacji osadów z uwzględnieniem poprawy pracy 

istniejącej instalacji (problem zarastania rurociągów i wymienników ciepła, 

zwiększenie przepustowości rurociągu tłocznego osadu zmieszanego, poprawa pracy 

przelewów osadu z WKF-ów) 

 rozbudowę obiektów mechanicznego zagęszczania i odwadniania wraz z instalacją 

automatycznego dozowania flokulantu 

 system odbioru i unieszkodliwiania powstających i dowożonych tłuszczy 

 zbudowanie instalacji do suszenia termicznego osadu która umożliwi (prawie 

czterokrotne) zmniejszenie ich objętości. Wysuszony osad przyjmie postać granulatu 

będącego produktem  stabilnym pod względem higieniczno-sanitarnym, a ponadto 

bezpyłowym, bezwonnym  i niehigroskopijnym. Takie przetworzenie osadu ograniczy 

ilość osadów przeznaczonych do ostatecznego zagospodarowania lub składowania, a 

co za tym idzie zapewni minimalizację ich uciążliwości dla otoczenia i zagrożeń dla 

środowiska naturalnego.   

 modernizację i rozbudowę obiektów gospodarki biogazem 

                                                           
175

 www.mpwik.wroc.pl 
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Rys. 2. Generator firmy  Jenbacher (przykład) Źródło: internet 
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3.1 Proces technologiczny oczyszczania ścieków na WOŚ 
 

Ścieki komunalne czyli mieszanina ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych oraz 

wód opadowych zanim trafia do odbiornika jakim w przypadku Wrocławskiej Oczyszczalni 

Ścieków jest rzeka Odra muszą zostać oczyszczone z substancji niebezpiecznych.  

We Wrocławiu część osiedli ma system kanalizacji  ogólnospławny, część mieszany czyli 

częściowo rozdzielczy, częściowo ogólnospławny natomiast nowe osiedla śródmiejskie tylko 

rozdzielczy co oznacza podział na kanalizację sanitarną i deszczową. 

Do oczyszczalni ścieków „Janówek” ścieki z prawie całego Wrocławia doprowadzane są 

poprzez sieć kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej z terenu zlewni kolektora 

Ślęza i Odra oraz z centralnej części poprzez układ głównego doprowadzalnika jakim jest 

kolektor południowy.  Wody opadowe (deszczówka) gromadzone w kolektorach burzowych, 

(jest to system kanałów i rurociągów)  odprowadzane  są  do przepompowni. Dalej tłoczone 

są między innymi właśnie do Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”.  

Ścieki po przejściu przez system kanalizacji trafiają przez komorę wejściową do  oczyszczalni i 

rozdzielone na dwa(docelowo po rozbudowie 4) ciągi technologiczne. Na tym etapie 

następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków. Odseparowanie większych zanieczyszczeń - 

ciał stałych - odbywa się za pomocą krat rzadkich i krat gęstych. Następnie po sprasowaniu 

skratki gromadzone są w pojemnikach i po przesypaniu wapnem chlorowanym za pomocą 

suwnicy ładowane na samochód a następnie odwiezione na składowisko osadów i odpadów 

WOŚ.  Ostatnimi czasy większe skratki takie jak trawy i gałęzie, jako biomasa wywożone są 

na ulicę Łowiecką we Wrocławiu do elektrociepłowni zarządzanej przez Zespół 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Wspóspalając biomasę z paliwem 

konwencjonalnym oszczędza się na prawach do emisji, które można odsprzedać lub 

zachować rezerwy. 

Ścieki już „lżejsze” o większe zanieczyszczenia trafiają do piaskowników 

napowietrzanych(przedmuchiwanych) w celu odseparowania piasku. Piaskownik pracuje na 

zasadzie wiru. Ścieki „dostają” odpowiedniej rotacji kołowej. Okrężny ruch ścieków 

powodowany jest przez strumień sprężonego powietrza.  Zgarniacze typu Miedera zgarniają 
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piasek do leja piasku i za pomocą pompy  transportowany jest do odwadniacza piasku. 

Odwodniony w ten sposób piach trafia na składowisko. 

Ścieki przepuszczone przez piaskownik korytarzem zbiorczo rozdzielczym dopływają do 

dwóch komór czerpalnych. Dalej ścieki płyną do komory rozdziału, a stamtąd  do osadników 

wstępnych – ostatniego miejsca mechanicznego oczyszczania ścieków. 

 Do komory rozdziału ścieków tłoczone są one za pomocą dwóch rurociągów tłocznych φ 

1400 mm. będącym układem wykonanym w hali pomp. W hali pomp (pompownia główna) 

zainstalowano dwie pompy „FLYGT” produkcji szwedzkiej o wydajności 1000 l/s każda i 

silniku o mocy 190 kW. Do jednej z komór czerpalnych podłączono mniejsze pompy „ABS” o 

wydajności 500 l/s i silniku o mocy 90 kW.176  

W osadniku wstępnym zachodzi proces sedymentacji. Jest to opadanie zawiesin zawartych w 

ściekach w skutek działania siły grawitacji. Proces ten powoduje opadnięcie zawiesiny na dno 

basenu gdzie obracający się zgarniacz przesuwa powstały osad do centralnie położonego 

leja. Następnie pompy tłoczą osad do urządzeń gospodarki osadowej. 

Po sedymentacji w osadnikach wstępnych ścieki zostają odprowadzone na dwa bloki 

biologiczne działające niezależnie od siebie. Bloki biologiczne podzielone są na dwie także 

samodzielne części. Razem są to  cztery ciągi bloku biologicznego177 .  

                                                           
176

 http://mpwik.wroc.pl/WOS/ 
177

 http://www.creamteam.biz...”Każdy z 4 ciągów składa się z: 

 Komory rozdziału ścieków, gdzie następuje rozdział ścieków na poszczególne ciągi i do odpowiednich stref, część 

do strefy nitryfikacji(bakterie nitryfikacyjne konwertują/utleniają toksyczny amoniak lub sole amonowe do mniej 

szkodliwego azotanu)osadu, gdzie trafia cała ilość osadu recyrkulowanego, pozostała część bezpośrednio do strefy 

defosfatacji; 

 Komory denitryfikacji(proces redukcji azotanu)osadu, gdzie doprowadzany jest osad recyrkulowany i  część 

ścieków oczyszczonych mechanicznie. W warunkach beztlenowych następuje tu częściowa fermentacja osadu i 

wydzielania się pewnej ilości lotnych kwasów tłuszczowych(LKT), niezbędnych do biologicznego usuwania 

związków biogennych, a zwłaszcza azotu; 

 Komory defosfatacji(fizykochemiczny lub biochemiczny proces usuwania fosforu ze ścieków), gdzie w warunkach 

beztlenowych następuje uwalnianie fosforu przez komórki bakteryjne. Uwolniony fosfor pobierany jest przez osad 

czynny w warunkach tlenowych w strefie nitryfikacji; 

 Komory denitryfikacji ścieków, gdzie w warunkach atoksycznych następuje rozkład azotanów(recyrkulowany z 

komory nitryfikacji) do azotanu i tlenu, które uwalniane są do atmosfery; 

 Komory nitryfikacji, wyposażonej w ruszt napowietrzający drobnopęcherzykowy, gdzie następuje utlenianie 

amoniaku do azotanów oraz usuwanie ze ścieków związków węgla, a także pobór fosforu uwolnionego wcześniej 

w strefie defosfatacji. 

Strefy beztlenowe i atoksyczne wyposażone są w mieszadła, utrzymujące osad czynny w zawieszeniu. Końcowa część strefy 

denitryfikacji wyposażona jest w ruszt napowietrzający i może pełnić także funkcję nitryfikacji.  

http://mpwik.wroc.pl/WOS/
http://www.creamteam.biz/
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Na tym etapie oczyszczania ścieków stosuje się metodę osadu czynnego. Jest to proces 

polegający na stworzeniu dogodnych warunków do szybkiego rozwoju mikroorganizmów, dla 

których zanieczyszczenia są źródłem pokarmu. Mikroorganizmy tworzą zawiesinę tzw. kłaczki 

osadu czynnego.  

Z bloków biologicznych ścieki poprzez kolejną komorę rozdziału kierowane są do osadników 

wtórnych, działających na podobnej zasadzie co osadniki wstępne. 

W osadnikach wtórnych następuje oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od oczyszczonych 

biologiczne ścieków. Oczyszczone ścieki kierowane są do kanału wylotowego i po 

przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów  odprowadzane do rzeki Odry. 

Odseparowany osad czynny zgarnięty po opadnięciu do leja osadnika wstępnego trafia do 

pompowni. Część osadu tzw. osad recyrlulowany kierowany jest powtórnie do bloku 

biologicznego. Osad zawracany jest ze względu na fakt uzyskania odpowiedniego wieku oraz 

stężenia osadu czynnego w komorach bloku.   

Natomiast osad nadmierny tłoczony jest do budynku zagęszczania mechanicznego, a 

następnie zagęszczony trafia do zamkniętych Wydzielonych Komór Fermentacji (WKF). W 

komorach o pojemności 6500 m sześc. każda, w temperaturze 38 st. Celsjusza. W wyniku 

fermentacji mezofilnej178 następuje stabilizacja związków organicznych osadu, a procesowi 

temu towarzyszy powstawanie biogazu, czyli gazu fermentacyjnego. Podczas fermentacji 

osad jest mieszany mechaniczne i za pomocą pomp recyrkulacyjnych. Przefermentowany 

osad trafia do zagęszczaczy grawitacyjnych, a następnie mechanicznie odwodniony i  

higienizowany zostaje  odwożony do miejsc ostatecznego wykorzystania. Może trafić do 

rolników jako nawóz albo po  wapnowaniu na składowisku odpadów. 

 

                                                           
178 … http://pl.wikipedia.org;  Typy fermentacji metanowej: 

 psychrofilna – zachodzi w temperaturze otoczenia (poniżej 25 stopni), trwa minimum 70–80 dni, zwykle zachodzi 

w szambie, osadniku Imhoffa oraz w otwartych basenach fermentacyjnych; powstający biogaz nie jest ujmowany i 

stanowi zanieczyszczenie atmosfery; 

 mezofilna – przeprowadzana w temperaturze 30–40 stopni, trwa około 30 dni, w zamkniętych komorach 

fermentacyjnych z których ujmowany jest biogaz. Mimo konieczności podgrzewania komory fermentacyjnej, 

fermentacja mezofilna posiada dodatni bilans energii; 

 termofilna – trwa od 15 do 20 dni, zachodzi w temperaturze powyżej 40 stopni w zamkniętych komorach, przy 

ujemnym bilansie energetycznym 

http://pl.wikipedia.org/
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szabmo&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osadnik_Imhoffa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komora_fermentacyjna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Komora_fermentacyjna&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bilans_energetyczny_organizm%C3%B3w_%C5%BCywych
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Gaz fermentacyjny ujmowany w kopule WKF-u poddany zostaje podczyszczeniu tak by 

wyeliminować z jego składu miedzy innymi siarkowodór, amoniak i dwutlenek węgla.  Biogaz 

o największym udziale metanu jest najlepszy jakościowo i właśnie metan jest głównym 

produktem końcowym fermentacji będąc jednocześnie(paradoksalnie) jej efektem 

ubocznym.  

Następnie gaz po podczyszczeniu,(uszlachetnieniu) magazynowany jest w niskociśnieniowym 

zbiorniku o pojemności 2150 metrów sześciennych. Stamtąd tłoczony jest do stacji 

generatorów179 energii elektrycznej (i cieplnej - kogeneracja180) lub/i kotłowni. Energia 

cieplna powstaje w wyniku chłodzenia generatorów i spalin (chłodnicageneratorywoda 

do ogrzewania-przedstawione na schemacie rys.3). 

Wyprodukowana z biogazu energia cieplna i elektryczna wykorzystywana jest na potrzeby 

własne (cieplna np. do ogrzewania osadu). Wytworzona w generatorach energia elektryczna 

pokrywa  ponad 70% zapotrzebowania na nią Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w Janówku.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji dzięki temu rozwiązaniu kupuje 

odpowiednio mniej energii z zewnątrz oszczędzając w skali roku około 2 mln zł. 

Nadmiar biogazu spalany jest w pochodniach, a nadwyżka wyprodukowanej z biogazu energii 

(jeśli by wystąpiła) może być przesłana (sprzedawana) do państwowej sieci energetycznej. 

Opisany proces technologiczny jest stanem z przed zakończenia w roku 2011. Od tego czasu 

nastąpiły pewne zmiany w kwestii alokacji energii i osadów. Po rozbudowie oczyszczalnie i 

zwiększeniu liczby WKF do sześciu, i dobudowaniu kolejnego zbiornika na biogaz, ale i  

wybudowaniu energochłonnej suszarni proporcje energetyczne nie są już takie same.   

 

 

                                                           
179 Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Srodowiska, vol. 2(2005) …Stan rzeczy na rok 2005.                               

„Biogaz napedza dwa z trzech zainstalowanych generatorów energii elektrycznej i cieplnej 
firmy Jenbacher o mocach odpowiednio: 621 MWe i 738 MWt. Instalacja wyposa_ona jest 
w 4-suwowy silnik z zapłonem iskrowym, chłodzony woda generator 231/400 V, rurowy, 
przeciwpradowy wymiennik ciepła spaliny/woda oraz konwerter katalityczny do dopalania 
spalin typu utleniajacego. Zu_ycie biogazu przy mocy nominalnej wg badan [1] wynosi ok. 
300 m3/h”. 
180

  proces technologiczny jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i energii cieplnej. Bardziej oszczędny i 

ekologiczny 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_technologiczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_elektryczna
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Ścieki oczyszczone z zawiesin 

                        Rys.3. Zagospodarowanie osadów ściekowych na WOŚ
181 

                                                                                              

 

  

                                                                                                          

 

 

                                                                                                          

            

 

                                                                                       

                                                           
181 Źródło: opracowanie własne, zdjęcia z bazy MPWiK 
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Rys.4. Schemat technologiczny WOŚ przed modernizacją (rok 2001) Źródło: internet 
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3.2 Struktura finansowania budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 

do momentu przekazania jej pod zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu w 2001 roku.         

 

Lata 1976 – 1993 to pierwszy okres powstawania Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków w 

Janówku budowanej w ramach programu utylizacji ścieków komunalnych. W 1992 Gmina 

uzyskała pożyczkę z NFOŚ i GW na realizacje pierwszego etapu. W 1994 roku brytyjska firma 

konsultingowa Sir  William Harclow Partners Ltd. w  ramach inicjatywy MPWiK przy wsparciu 

Banku Światowego opracowała projekt oczyszczania ścieków i układu kanalizacyjnego dla 

Wrocławia. Współpraca MPWiK oraz Banku Światowego obejmowała kompleksowa analizę 

oraz opracowanie programu inwestycyjnego182.   

W 1995 roku zakończono budowę I etapu w tym m. inn.:  

 Magistralny układ kanalizacyjny kolektory(odprowadzalniki) „Odra” i „Ślęza” 

 Stacje Podnoszenia Ścieków(komora rozdzielcza, hala krat, hala piaskowników 

napowietrzanych, hale pomp, hale dmuchaw, dyspozytornia główna, laboratorium) 

 Komorę rozdziału ścieków, kotłownie, sieć gazową, stacje pomiarowo – kontrolną, 

wylot ścieków z oczyszczalni. 

W roku 1996 po przeprowadzeniu rozruchu gotowe obiekty oczyszczalni przekazano do 

eksploatacji MPWiK. Na tym etapie na WOŚ – u ścieki podczyszczane były na kratach 

rzadkich, gęstych oraz w piaskownikach po czym trafiały do Odry.  

W lutym 1996 rozpoczęto drugi etap realizacji budowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków – 

„Janówek”.  W ramach etapu projekt opracowany przez Wrocławskie Biuro  Projektów 

Budownictwa Komunalnego przewidywał realizacje następujących obiektów: 

 Osadniki wstępne radialne 

 Bloki/reaktory biologiczne składające się z komór nityfikacji, denitryfikacji oraz 

defosfatacji 

 Osadniki wtórne radialne 

 Stacje dmuchaw 

                                                           
182

 …http://www.creamteam.biz/pages/portfolio/presentation/pages/example/prezentacjabycreamteam.pdf 
Prezentacja „o WOŚ mówią”  Wojciech Stanek, Joanna Stasiewicz 

http://www.creamteam.biz/pages/portfolio/presentation/pages/example/prezentacjabycreamteam.pdf
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 Stacje dozowania koagulantów 

 Przepompownie osadów recyrkulowanych 

 Trafostacja, rozdzielanie obiektowe układy automatyki i inne obiekty przeróbki 

osadów ściekowych. 

 Zagęszczacze grawitacyjne osadów wstępnych 

 Urządzenia do zagęszczania mechanicznego osadów nadmiernych 

 Przepompownie osadów zagęszczonych 

 Wydzielone zamknięte komory fermentacyjne (WKF-y) 

 Przepompownie osadów nadmiernych 

 Zagęszczacze grawitacyjne osadów przefermentowanych 

 Awaryjny zbiornik osadu 

 Składowisko osadów i odpadów 

 Wymiennikownia ciepła, elektryczne rozdzielenie obiektowe 

 Stacja odwadniania i nawapniania osadów 

 Stacja generatorów gazowych 

 

Przyspieszenie realizacji budowy WOŚ nastąpiło w 1997 po przyjęciu inwestycji przez Gminę 

Wrocław, która wystąpiła o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji183. Rok później Gmina 

uzyskuje pożyczkę z NFOŚ i GW oraz kredyt preferencyjny z Banku Ochrony Środowiska.  

W trakcie „powodzi tysiąclecia”(1997) obiekty WOŚ zostały całkowicie zalane. Spowodowało 

to wstrzymanie prac na pewien czas i konieczność ratowania obiektów oddanych wcześniej 

do użytku.  

MPWiK otrzymało środki pomocowe z  fundacji „Ekofundusz”, NFOŚ i GW(poprzez BOŚ),  

WFOŚ i GW oraz Rządu Królestwa Szwecji. 

W roku 2001 następuje zakończenie realizacji drugiego etapu i po rozruchu obiekty zostają 

przekazane do eksploatacji do MPWiK .  

 

                                                           
183

 Między innymi PHARE, który był funduszem pomocowym dla państw kandydujących do członkostwa w UE. 
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Planowany koszt budowy I etapu miał wynieść 53 176 000 zł. 

Źródła finansowania inwestycji: 

 Budżet państwa – 7 060 000 zł 

 Budżet gminy – 34 037 000 zł 

 Pożyczka z NFOŚ i GW – 26 500 000 zł 

 Środki własne gminy – 7 537 000 zł 

 Pozostałe źródła – 2 400 000 zł 

Suma środków to 43 497 000 zł. 

 

 

 

 

Rys.5. Finansowanie realizacji wrocławskiej oczyszczalni ścieków - I etap  
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Planowany koszt budowy II etapu wyniósł 175 000 000 zł. 

Źródła finansowania inwestycji: 

 Budżet państwa – 73 000 000 zł 

 Budżet gminy – 63 000 000 zł 

 Pożyczka z NFOŚ i GW – 39 000 000 zł 

 Kredyt BOŚ – 10 000 000 zł 

 Środki własne gminy – 14 000 000 zł 

 Środki MPW i K Sp. Z o.o. – 27 000 000 zł 

 Środki PHARE – 12 000 000 zł 

 

 

                 

Rys.6. Finansowanie realizacji wrocławskiej oczyszczalni ścieków - II etap  

 

Pierwszy i drugi etap budowy wyniósł około 220 mln zł. 
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3.3 Rozbudowa WOŚ (trzeci etap rozbudowy WOŚ w ramach II etapu 

projektu - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu) 
 

W czerwcu 2009184 ruszył trzeci etap rozbudowy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 

realizowany, jak wspomniałem wcześniej w ramach  Projektu (nr 2004/PL//16/C/PE/031) 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap II” ,który z kolei stanowi 

kontynuację celów Projektu „Poprawa jakości wody we Wrocławiu” realizowanego przez 

Gminę Wrocław przy udziale środków z ISPA. Planowanym Termin oddania obiektów 

 trzeciego etapu rozbudowy WOŚ do eksploatacji do MPWiK to III kw. 2012r. 

Pierwszy etap „Rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej we Wrocławiu” finansowany był z 

Funduszy Spójności ze środków finansowych pochodzących jeszcze z funduszu ISPA.  Udział 

w kosztach  kwalifikowanych wyniósł 56 % przy rzeczywistej wartości projektu: 191,8 mln 

EUR  (779,4 mln PLN). „Pozostała cześć kosztów inwestycji została sfinansowana z budżetu 

Miasta, kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, środków MPWiK. Ponadto 

projekt jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW w formie dopłat do oprocentowania 

preferencyjnego kredytu bankowego.”185 

 „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu – Etap III” finansowany jest w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. POIiŚ jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności w 

ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.  Realizacja etapu jest zgodna z   priorytetem I – 

gospodarki wodno-ściekowej, działaniem 1.1 – gospodarka wodno-ściekowa w 

aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.  Priorytet I jest jednym z narzędzi współfinansowania 

realizacji Krajowego Programu Oczyszczania  Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

Ze środków unijnych sfinansowane będzie 85% wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia 

co stanowi kwotę 29 995 009 zł przy całkowitej wartości projektu - 56 480 630 zł.                 

Zakończenie realizacji Projektu przewidziane jest na rok 2015. 

                                                           
184

 http://www.mpwik.wroc.pl/sub.php?533 Jest to data rozpoczęcia zadania - B1 Docelowy system 
oczyszczania – rozbudowy i modernizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 
185

 Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

http://www.mpwik.wroc.pl/sub.php?533
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Jeśli chodzi o etap I oraz III i IV to nie dotyczy on bezpośrednio WOŚ „Janówka” i 

pozyskiwania zielonej energii zatem poprzestanę na tych podstawowych informacjach i 

wrócę do etapu drugiego projektu  „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu”. 

W  ramach grupy zadań dotyczących rozbudowy Wrocławskie Oczyszczalni Ścieków trzeci 

etap rozbudowy oczyszczalni obejmował:186 

 Modernizację i rozbudowę obiektów mechanicznej oczyszczalni 

 montaż kraty gęstej wraz z instalacją ewakuacji skratek na jednym z dwóch 

nieczynnych aktualnie kanałów 

 montaż kraty rzadkiej wraz z instalacją ewakuacji skratek na dwóch nieczynnych 

aktualnie kanałach (na jednym ciągu krata o prześwicie 50mm, a na drugim 100 

mm) 

 montaż zgarniacza piasku i systemu ewakuacji piasku na dwóch nieczynnych 

aktualnie kanałach 

 hermetyzacja komór czerpnych pompowni głównej wraz z systemem usuwania 

tłuszczy i neutralizacji odorów 

 wykonanie komory rozdziału na osadniki wstępne o funkcjach identycznych z 

istniejącą 

 budowę nowych dwóch osadników wstępnych radialnych, analogicznych do 

istniejących 

 Modernizację i rozbudowę obiektów biologicznej części oczyszczalni 

 dostosowanie kubatury poszczególnych stref bloku biologicznego do pracy w 

układzie rozbudowanej oczyszczalni 

 budowę trzech reaktorów biologicznych 

 dostawa dodatkowych dmuchaw o parametrach identycznych z aktualnie 

pracującymi 

 poprawa systemu rozdziału ścieków na poszczególne ciągi bloku biologicznego 

 umożliwienie spustu ciał pływających z komory bloku biologicznego 

 instalacja do odwodnienia grawitacyjnego reaktorów biologicznych 

                                                           
186

 http://mpwik.wroc.pl/sub.php?286 
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 modernizacja instalacji dozowania koagulantu tak by umożliwić równoległe i 

kontrolowane dawkowanie przed osadniki wstępne i przed osadniki wtórne 

 modernizacja systemu odbioru popłuczyn z czyszczenia zbiorników koagulantu 

 poprawa systemu odprowadzania osadu z osadników wtórnych 

 wytyczne naprawy kanału wylotowego 

 budowę trzech osadników wtórnych 

 

 Modernizację i rozbudowę obiektów części osadowej i gazowej oczyszczalni                    

( patrz początek rozdziału). Dzięki czemu oczyszczalnia, na potrzeby funkcjonowania, 

w rezultacie zwiększonej ilości produkowanego biogazu, a z niego energii elektrycznej 

i cieplnej, będzie pobierała mniej energii ze źródeł zewnętrznych.  

 Modernizację i rozbudowę systemów, elektroenergetycznego, AKPiA, ciepłowniczego, 

rurociągów technologicznych oraz dróg i placów na terenie oczyszczalni.  

 

Rys.7. Schemat oczyszczalni z uwzględnieniem etapów rozbudowy. Źródło: Intranet, MPWiK 



148 
 

 

Środki na realizacje inwestycji pochodzą z Funduszu Spójności, z którego MPWiK otrzymało 

dofinansowanie wynoszące 62% kosztów kwalifikowanych Projektu, tj. 31,2 mln Euro. 

Prognozowany koszt realizacji programu Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we 

Wrocławiu – Etap II miał wynieść 50,3 mln euro. 

Ewentualna dalsza rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków mogła by być realizowana 

ramach  priorytetu NFOŚ i GW – Instalacje do zagospodarowania osadów ściekowych, 

program 1.2 – Zagospodarowanie osadów ściekowych.  

Celem działania jest finansowanie Instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych 

poprzez przetworzenie osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków 

komunalnych w stopniu umożliwiającym ich zagospodarowanie w sposób inny niż 

gromadzenie na składowiskach odpadów. 

Instalacje mogą obejmować między innymi: Linie technologiczne do suszenia osadów 

ściekowych, przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz źródeł ciepła odpadowego, 

w celu ich spalania lub współspalania w instalacjach zlokalizowanych poza terenem 

oczyszczalni ścieków. W ramach niniejszego działania możliwe będzie wspieranie budowy 

instalacji do produkcji paliwa alternatywnego zawierającego oprócz osadów ściekowych 

również inne komponenty energetyczne dostarczane spoza terenu oczyszczalni ścieków. 

W przypadku instalacji wykorzystujących do suszenia osadów odnawialne źródła energii 

dopuszczana będzie możliwość wykorzystywania części wysuszonych osadów 

ściekowych na inne cele niż spalanie lub współspalanie, na zasadach i zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych. Ilość w ten sposób zagospodarowanych osadów nie może przekroczyć 

50% całej masy wysuszonych osadów, a pozostała cześć podlegać będzie dalszej termicznej 

utylizacji. Wymagany poziom utylizacji termicznej zostanie osiągnięty przed upływem okresu 

trwałości projektu 

Planowane zobowiązania dla zwrotnych form dofinansowania programu wynoszą 400 000 

tys. zł. 

Wypłaty środków z podjętych i planowanych zobowiązań dla zwrotnych form 
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dofinansowania programu wynoszą 400 000 tys. zł. 

Program będzie wdrażany w latach 2011 – 2017. Alokacja środków w latach: 2011 – 2016. 

Wydatkowanie środków: do 31.12.2017 roku.  

Maksymalny dopuszczalny limit dofinansowania do 75 % kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia, z uwzględnieniem przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy 

publicznej. Formą finansowania jest pożyczka. 

Oferta kierowana do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, podmiotów 

świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu 

terytorialnego oraz przedsiębiorców. 

Podstawy prawne udzielenia dofinansowania to: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2008 r. 

Nr 25, poz. 150 z pózn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. :Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z 

pózn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych 

Osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie 

kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 

 

odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z pózn. zm.).187 

Korzyści wynikające z budowy Wrocławskiej  Oczyszczalni  Ścieków znacząco przyczyniają się 

do osiągnięcia celów polityki zrównoważonego rozwoju i to zarówno w aspekcie 

ekologicznym jak i energetyczno-ekonomicznym. 

Korzyści ekologiczne: 

 poprawa jakości wód w Odrze i w Bałtyku188, 

 oczyszczone ścieki nie zakłócają równowagi ekosystemu, kakana odprowadzający 

ścieki do Odry stał się miejscem tarła bardzo wymagających pod względem jakości 

                                                           
187

 http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/osady/ 
188

 MPWiK materiały ”Wrocław jest jednym z „gorących punktów” wymienionych w Programie Ochrony 
Środowiska Morza Bałtyckiego i inwestycje ściekowe we Wrocławiu są wskazane w Programie Transgranicznej 
Ochrony Środowiska jako wymagające realizacji w myśl Konwencji o Ochronie i Użytkowaniu Cieków 
Granicznych i Jezior Międzynarodowych podpisanej w Helsinkach w 1992 r”. 

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-wod/osady/
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wody ryb łososiowatych. Woda oczyszczona na WOŚ jest czystsza niż ta z głównego 

nurtu rzeki, 

 odciążenie irygacyjnych pól osobowickich i zwiększenie tym samym ich skuteczności, 

 redukcja do minimum: 

 zanieczyszczeń wód podziemnych, 

 ładunku wolnego fosforu i azotu w oczyszczonych ściekach189, 

 ograniczenie zużycia energii a w konsekwencji ograniczenie emisji gazów 

szklarniowych do atmosfery, 

 rozwiązanie kwestii emisji metanu do atmosfery, który jest gazem cieplarnianym, 

 korzystanie z energii o nieszkodliwej emisji „neutralnego” CO2190   

 zwiększenie przepustowości, zapewnienie zwiększenia skutecznej utylizacji w jednym 

miejscu większej ilości osadów(tylko termiczna utylizacja zamiast też składowanie) 

 

Korzyści energetyczno-ekonomiczne:  

 wstrzymanie naliczania kar za nadmierną uciążliwość dla środowiska, 

 lokalne tanie źródło energii,  

  samowystarczalność energetyczna, oszczędności z tego tytułu, 

 zwiększenie niezależności energetycznej na szczeblu lokalnym, 

 możliwość odsprzedawania praw do emisji co2 (docelowo), 

 obrót świadectwami pochodzenia OZE, w przypadku WOŚ zielonymi certyfikatami, 

 impuls dla rozwoju części miasta objętej inwestycją, 

 większa ilość osiedli obsługiwanych przez WOŚ, 

 wykorzystanie terenu odciążonych wrocławskich pól irygowanych pod inwestycje dla 

innych celów, 

 korzyści w dziedzinie turystyki i rekreacji związane z poprawą jakości wód rzecznych  i 

wyeliminowaniem zrzutu ścieków w centrum miasta, 

 

                                                           
189

 Obowiązek większej redukcji związków azotu… Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 
roku.( Dz. U. z dnia 16 grudnia 2002 r.) 
190

 Biomasa z osadów a więc substancja organiczna w bilansie wytwarzania CO2 wychodzi na 0 z uwagi na 
wcześniejszą jego absorpcję w procesie fotosyntezy 
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„Celem budowy i rozbudowy Wrocławskiej oczyszczalni ścieków jest zwiększenie 

przepustowości ze 70 000 m3/d do 140 000 m3/d oraz spełnienie nowych, bardziej 

restrykcyjnych norm nakładających na MPWiK Wrocław. Obowiązek uzyskania lepszych 

parametrów ścieków oczyszczonych wprowadzanych do rzeki. Z uwagi na brak możliwości 

uzyskania wymaganych nowych parametrów oczyszczania ścieków na Polach Irygowanych, 

jedynym sposobem na spełnienie norm chroniących środowisko była rozbudowa WOŚ”. 

Rozbudowa oraz modernizacja Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków jest dla miasta Wrocławia 

inwestycja priorytetową w zakresie zarządzania gospodarką ściekową. Inwestycje na WOŚ-iu 

mają strategiczne znaczenie dla poprawy środowiska naturalnego w dorzeczu Odry i dalej 

środowiska morskiego Bałtyku. Modernizacja oczyszczalni to nie tylko inwestycja, której 

celem jest poprawa jakości procesu oczyszczania ścieków. W skutek realizacji inwestycji i 

równocześnie prowadzonej modernizacji przepompowni na terenie Starego Portu przy ul. 

Kleczkowskiej, połączonej z budową systemu rurociągów tłocznych, powstanie tzw. 

docelowy, zintegrowany system oczyszczania. Istotą koncepcji docelowego systemu 

oczyszczania ścieków jest stworzenie układu pozwalającego na skierowanie wszystkich 

ścieków sanitarnych z północnej, jak i z południowej części Wrocławia do jednej oczyszczalni, 

spełniając tym samym wszystkie wymagania unijnych dyrektyw. Na dzień dzisiejszy ścieki z 

północnej części Wrocławia przepompowywane są przez Stary Port na  irygacyjne Pola 

Osobowickie. Realizacja inwestycji pozwoli na przekserowanie ścieków, przez 

przepompownie Stary Port , nowym rurociągiem tłocznym  na Wrocławską Oczyszczalnię 

Ścieków
191

. 

Ponadto dzięki rozbudowie oczyszczalni i zwiększenia dzięki temu jej przepustowości 

możliwe stało się rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w zachodniej i południowo -

zachodniej części miasta( osiedla: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Klecina, 

Ołtaszyn, Wojszyce, Partynice, Brochów, Jagodno) i generalnie rozpoczęcie  kolejnych 

etapów Projektu: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu” . 

 

 

                                                           
191

 ,.. http://www.mpwik.wroclaw.pl .materiały  MPWiK 

http://www.mpwik.wroclaw.pl/


152 
 

Wrocław będąc czwartą co do wielkości aglomeracją miejską rozwija się z roku na rok. 

Powstają nowe miejsca pracy, przybywa mieszkańców. Zwiększa się ilość zanieczyszczeń w 

tym ścieków komunalnych i przemysłowych, a jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na 

energie.  Sytuacja ta wymusiła podjecie kroków mających na celu bezpieczną neutralizacje 

zanieczyszczeń oraz znalezienia sposobu na pozyskanie taniej energii czego rezultatem jest 

rozbudowa WOŚ „Janówka”. 

Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków „Janówek” termiczne utylizuje zanieczyszczenia, a jeden z 

gazów szklarniowych jakim jest metan wykorzystuje energetycznie zapobiegając jego emisji 

to atmosfery.  Jest typowym przykładem gdzie krzyżuje się polityka ochrony środowiska, 

gospodarki wodnej, osadowo – odpadowej, polityki społecznej w kontekście warunków 

socjalno-bytowych z polityką energetyczną. 

Realizacja projektu jest zgodna z wieloma priorytetami programów operacyjnych, ponadto 

wpisuje się w oś zainteresowania szeregu programów i inicjatyw finansujących inwestycje w 

ochronę środowiska oraz odnawialne źródła energii. W pracy tej przedstawiłem przegląd 

wyżej wymienionych.  
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3.4 Aktualna polityka energetyczna i osadowa na Wrocławskiej 

Oczyszczalni Ścieków 
 

 

Po rozbudowie ciągu gospodarki osadowej na  Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków  między 

innymi o cztery dodatkowe WKF-y, budynek odwadniania osadu, oraz nowoczesną i 

jednocześnie energochłonną suszarnię rozbudowano także ciąg biogazowy o dodatkowy 

zbiornik na biogaz oraz systemów rurociągów technologicznych zasilający w biometan trzech 

głównych odbiorców: 

 Stację generatorów energii elektrycznej i cieplnej 

 Kotłownie główną 

 Suszarnię osadów 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Rys.8.  Uproszczony schemat zagospodarowania osadu i  biogazu. Źródło: opracowanie własne. 
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Praca generatorów (jest ich obecnie trzy, a pracuje jeden, czasami dwa) na oczyszczalni 

uzależniona jest od ilości otrzymanych, w wyniku pracy oczyszczalni, osadów ściekowych. Jak 

ścieków jest dużo i komory fermentacyjne mają co przerabiać to pracują wszystkie 

generatory i uzyskany biometan zamieniają na energię elektryczną i cieplną. Cieplną na 

zasadzie odzysku, bo powstaje  w wyniku ich chłodzenia. Nadmiar biogazu, którego już 

nawet wszystkie pracujące generatory nie są wstanie obsłużyć spalane są w pochodniach z 

uwagi na fakt, że metan jest gazem szklarniowym i nie można go zwyczajnie wypuścić do 

atmosfery. Nadwyżkę energii, jeśli wystąpi i nie będzie wykorzystana na potrzeby własne 

oczyszczalnia odsprzedaje. Dodatkowym źródłem dochodu MPWiK jest także sprzedaż 

świadectw pochodzenia energii wytworzonej na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków. Na 

Towarowej Giełdzie energii MPWiK sprzedaje tzw. zielone certyfikaty192.   

Na oczyszczalni  „Janówek” kotłownia główna generująca energię cieplną na potrzeby 

oczyszczalni opalana jest właśnie w zależności od ilości ścieków biometanem lub kupowanym 

z zewnątrz gazem ziemnym (GP 250). Jeśli osadów ściekowych jest zbyt mało by przerobić je 

energetycznie i zaspokoić potrzeby oczyszczalni kotłownia spala gaz ziemny, a generatory 

zostają wyłączone. Dzieje się tak dla tego , iż przeznaczeniem generatorów firmy Jenbacher 

na oczyszczalni jest produkowanie energii elektrycznej tylko z biogazu.  

Zatem przy deficycie osadu kupowany jest gaz ziemny i w wyniku wyłączenia generatorów 

również energia elektryczna na przykład od Tauronu.  

 

Gwoli uściślenia kwestii zarządzania energią elektryczną na Wrocławskiej Oczyszczalni 

Ścieków nadmienić należy fakt, że energia elektryczna  produkowana z biogazu powstałego 
                                                           
192 http://www.pigeo.org.pl/?menu=przegladaj&id=138 Obrót prawami majątkowymi do świadectw 

pochodzenia na rynku wewnętrznym (krajowym) umożliwia wytwórcom OZE uzyskanie dodatkowego 
przychodu z tytułu produkcji energii w OZE (oprócz przychodów ze sprzedaży fizycznego produktu jakim jest 
energia elektryczna). Do zakupu odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia w danym roku zobowiązani są 
sprzedawcy energii do odbiorców końcowych. Alternatywnie wskazane wyżej podmioty mogą wnieść opłatę 
zastępczą (jednostkowa opłata dla każdej MWh energii publikowana jest corocznie przez prezesa URE). Zwykle 
wartość opłaty zastępczej jest maksymalną ceną jaką może w danym roku osiągnąć zielony certyfikat. Wartość 
opłaty zastępczej za 2011 r. (jednostkowej) wynosi 274,92 PLN za MWh, przy cenie energii (gwarantowanej) 
wynoszącej 195,21 PLN za MWh. Przedsiębiorstwa energetyczne, które nie dopełniły obowiązku (zakup 
certyfikatów lub wniesienie opłaty zastępczej w danym roku) podlegają karze. Opłaty zastępcze i kary 
wnoszone są na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i do końca 2009 r. 
przeznaczone były wyłącznie na wsparcie inwestycji OZE.  
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w procesie fermentacji na Janówku nie jest dosłownie i bezpośrednio  tą energia elektryczną, 

która zasila urządzenia na oczyszczalni. Chodzi mianowicie o to, że „zielona” energia z 

osadów , będąca energia droższą jest w całości odsprzedawana. Na oczyszczalnie natomiast 

wraca energia w tej samej ilości , ale produkowana już z nośników konwencjonalnych. MPW i 

K w tym przypadku  zarabia na różnicy cenowej oraz na świadectwach pochodzenia 

produkowanej energii „zielonej”. 

Suszarnia osadów zasilana jest ciepłem z kotłowni oraz bezpośrednio biometanem ze 

zbiorników biogazu ponieważ także posiada kotły do spalania biogazu jednak zupełnie 

innego typu niż kotłownia główna.  Włoska linia technologiczna „opracowuje” biometan w 

podłużnych kotłach obrotowych generując strumienie, „płaszcz” gorącego powietrza, które 

suszy przefermentowany osad zmniejszając jego objętość i masę o 85%. 

Reasumując WOŚ posiada trzy źródła ciepła. Bezpośrednie czyli kotłownie i z odzysku czyli ze 

stacji generatorów i z suszarni osadów.  

Z kolei przefermentowany w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych osad trafia na prasy 

do budynku odwadniania osadu. Z uwagi na fakt, że osad odwodniony tą techniką zawiera 

sporo metali ciężkich i mikrozanieczyszczeń organicznych oraz patogenów wykorzystuje się 

go głównie do rekultywacji terenów zdegradowanych, na składowiskach odpadów 

komunalnych i przemysłowych193 oraz do biologicznego utrwalenia powierzchni, 

poprawienia retencji wodnej (zastosowanie melioracyjne), w pielęgnacji terenów zieleni 

miejskiej w tym szkółek drzew i krzewów, a także, przy niewielkim stężeniu zanieczyszczeń, 

jako nawóz do produkcji roślin nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi194. Przeznaczeniem 

osadów zajmują się podmioty odbierające  go do zagospodarowania. 

 

Przefermentowany osad docelowo trafiać głównie będzie do wspomnianej wcześniej 

suszarni osadów. Bardziej ustabilizowany, gęściejszy, o czterokrotnie mniejszej objętości 

                                                           
193 Określenie kryteriów stosowania osadów ściekowych poza rolnictwem Politechnika Częstochowska Instytut 

Inżynierii Środowiska Częstochowa, listopad 2004 „Uważa się, że stosowanie osadów ściekowych na 
składowiska odpadów przemysłowych o dużej zawartości metali ciężkich nie powoduje kumulacji tych metali w 
gruncie rekultywowanym. Również alkaliczność znacznej części składowisk przemysłowych (np. paleniskowych) 
znacznie zmniejsza dostępność metali ciężkich wprowadzanych do gruntu z osadem.” 

194
 Ibidem… 
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znajdzie szersze zastosowanie. Docelowym miejscem ostatecznego wykorzystania takiego 

osadu mogą być na przykład cementownie.  

Ze względu na wymogi dotyczące energetyki i ochrony środowiska, a także ulgi i preferencje 

oraz cały system instrumentów wsparcia dla ekoinwestycji również cementownie starają się 

znacznie zwiększyć udział OZE w swoim bilansie energetycznym i modernizować technologie 

produkcji tak by były jak najbardziej przyjazne środowisku choćby przez wykorzystanie 

odpadów. 

Ze względu na swoją właściwość energetyczną osady mogą być spalane bądź współspalane i 

wykorzystane w przemyśle właśnie materiałów budowlanych. Na przykład do produkcji 

klinkieru.  

Atutem takiego rozwiązania jest to, że współspalając osad na przykład z węglem, 

cementownia oszczędza na prawach do emisji, ponieważ dwutlenek z biomasy traktowany 

jest neutralnie pod względem uciążliwości dla środowiska. Biomasa będąc zlepkiem 

substancji organicznych, w dużej mierze pochodzenia roślinnego dokonała we wcześniejszej 

swej formie absorpcji dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy o czym już wspominałem.  

Dodatkową korzyścią dla cementowni z punktu widzenia rachunku ekonomicznego i samej 

oszczędności energetycznej jest to, że wzrost udziału osadów ściekowych w masie surowca 

na przykład  do produkcji keramzytu  umożliwia obniżenie temperatury obróbki termicznej. 

Poza tym wprowadzenie osadu ściekowego do masy surowcowej spowodowało wzrost 

porowatości oraz obniżenie gęstości pozornej spieku ceramicznego. Osady ściekowe 

wykorzystuje się w ten sposób jako surowiec spęczniający do produkcji kruszywa lekkiego. 

Sposób utylizacji osadów ściekowych jest bezodpadowy, gdyż popiół z osadów, w tym metale 

ciężkie, wbudowują się w strukturę spieku ceramicznego. Gazy odlotowe uwalniające sie z 

rozkładu materii organicznej osadów wspomagają pęcznienie surowca glinowego. Po 

uwolnieniu sie poza strukturę spieku podlegają spaleniu w wysokiej temperaturze w 

atmosferze pieca.  
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To właśnie dzięki inwestycjom sfinansowanym z omówionych źródeł bilans energetyczny 

oczyszczalni wygląda tak, a nie inaczej. Schemat omówiony wyżej ukazuje sens i wymiar 

praktyczny inwestycji na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków ukazując na konkretnych 

liczbach korzyści z nich wynikające. Inwestycje na oczyszczalni poprawiły jej wydajność 

energetyczną i przerobową.  Rozbudowując oczyszczalnię sfinansowano konkretne 

urządzenia takie jak195:  

 kraty rzadkie i gęste  -NOGGERATH, HUBER, EKO-CELKON, 

  dmuchawy  - HV TURBO 

 mieszadła pompujące – WILO 

 mieszadła wolnoobrotowe 

 część zmodernizowana – REDOR 

 część nowa – WILO 

 pompy – FLYGT 

 zagęszczarki – BELLMER 

 prasy – BELLMER 

 gazogeneratory – GE JENBACHER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195

 MPWiK Wrocław prezentacja wewnętrzna 
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Rys.9. Bilans energetyczny oczyszczalni – warianty. Źródło: WOŚ Janówek 

Jak wynika z rysunku dodatkowy generator zmienia zasadniczo proporcje i bilans 

energetyczny oczyszczalni. Trzy pracujące generatory nie są w stanie przerobić całego 

zgromadzonego w zbiornikach biogazu zatem część nie przerobiona przez nie ,ląduje w kotle 

obsługującym suszarnię. Natomiast przy czterech pracujących generatorach cały biogaz 

tłoczony byłby do stacji generatorów i przerobiony na energię elektryczną natomiast 

suszarnię zasilił by w energię cieplna gaz ziemny. Cały proces, oczywiście, zależy od ilości 
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osadów ściekowych, a dalej  od ilości biogazu jaki powstanie z nich w WKF-ach. Dodatkowy 

generator zwiększa także zasadniczo ilość energii cieplnej odzyskanej z gazów spalinowych i 

chłodzenia silnika pracującego gazogeneratora. W tym wariancie gazy spalinowe z 

dodatkowego generatora zasilają w ciepło suszarnię z której także odzyskuje się energię 

cieplną. 

 

 

Na zakończenie chciałbym przedstawić koncepcje Ekologicznego Parku Energetycznego196 .  

Ekologiczny Park Energetyczny jest zbiorem podmiotów gospodarczych ,a ściślej 

przemysłowych współpracujących ze sobą w bliskim sąsiedztwie w dziedzinach takich jak 

energetyka, obrót surowcami, ochrona środowiska i ogólna optymalizacja wykorzystania 

materii.  Jest to połączenie idei parku przemysłowego i energetycznego197. Takie rozwiązanie 

organizacyjne daje możliwość pragmatycznego gospodarowania energią i upowszechnienie 

procesów kogeneracyjnych na objętym programem obszarze.  Firmy przemysłowe i 

usługowe kooperują ze sobą w bliskim sąsiedztwie  w zakresie zarządzania środowiskiem, 

surowcami, nośnikami energii czy odpadami.  

Ideą takiego rozwiązania jest energooszczędna, bezodpadowa  produkcja przemysłowa 

stosująca w procesach technologicznych najlepsze możliwe rozwiązania techniczne, 

ekonomiczne i ekologiczne gdzie szczególny wysiłek kieruje się na zamkniecie obiegu 

zarówno energii jak i materii.  

Dobrym przykładem było by rozwiązanie problemu przefermentowanego i wysuszonego 

osadu ściekowego na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków gdyby w pobliżu oczyszczalni 

powstała cementownia. Relację merytoryczną oczyszczalni do cementowni przedstawiłem 

wcześniej na przykładzie docelowego przeznaczenia osadów z suszarni na Janówku.  

Reasumując – odpad z jednego przedsiębiorstwa jest surowcem dla drugiego. 

Poniżej przedstawiłem hipotetyczne rozwiązanie dla mniejszych jednostek administracyjnych 

typu gmina. W mojej koncepcji do suszenia osadu użyto kolektorów słonecznych co z uwagi 

na ilość ścieków było by uzasadnione ekonomicznie bardziej w Sobótce niż we Wrocławiu. 

Obieg wody, ścieków i energii w „moim” EPE przedstawiłem na rysunku nr 5. 

                                                           
196

 Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomiczne problemy wykorzystania 
odnawialnych zasobów przyrodniczych do produkcji energii, red. Andrzej Graczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009. 
197

 . 



160 
 

 

 

 

Rys.10.  Obieg wody i energii w EPE. Źródło: opracowanie własne 

 

Elektrociepłownia będąc w centrum kompleksu z dyspozytornią główną ma za zadanie 

administrować energią zarówno tą wytwarzana przez siebie w procesie Kogeneracji i w 

wyniku współspalania biomasy z oczyszczalni na przykład z gazem ziemnym jak i tą 

skupowaną, produkowaną przez elektrownie wiatrową, słoneczną i oczyszczalnie ścieków 

jako pośrednik w obrocie, realizując obowiązek skupowania zielonej energii i włączenie jej do 

sieci przesyłowych. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji(PWiK) oczyszcza ścieki i 

zaopatruje w wodę pozostałe podmioty. Współpracuje z elektrownią słoneczną korzystając z 

jej kolektorów do suszenia osadu. Budynki mieszkalne oraz biurowe obsługiwane jest przez 

PWiK w temacie wodno kanalizacyjnym i przez elektrociepłownie w temacie energetycznym i 

dodatkowo mają zamontowane ogniwa fotowoltaiczne obsługiwane przez właściwe 

przedsiębiorstwo.   
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Oczyszczalnia większe zawiesiny z mechanicznego etapu oczyszczania ścieków sprzedaje 

elektrociepłowni jako biomasę. Natomiast osad przefermentowany z końcowego etapu 

oczyszczania  jeśli spala w kotłach we własnym zakresie to przekazuje popiół cementowni z 

racji tego że składem chemicznym odpowiada masie którą cementownia obrabia. Oczywiście 

z ekonomicznego punktu widzenia większy sens ma bezpośrednie przekazanie wysuszonych 

osadów do zagospodarowania dla cementowni. 

Istnieje opcja samowystarczalności i brak konieczności kupowania gazu ziemnego jeżeli 

osadów jest dużo, a elektrownia wiatrowa i słoneczna prosperują wystarczająco dobrze. 

Udział i rodzaj poszczególnych OZE w systemie  zależy od lokalizacji, specyfiki i pogody na 

danym obszarze. Sąsiedztwo morza, gór, rzek czy obecność źródeł geotermalnych 

adekwatnie zmieniły by pewne proporcje,  współzależności i tym samym, rodzaj nośnika 

energii. 

Korzyścią jest również fakt możliwości zewnętrznego dofinansowania poszczególnych 

instalacji oraz  patronat urzędowy nad zielonymi inwestycjami. 
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Zakończenie 
 

Współczesna gospodarka weszła na drogę zrównoważonego rozwoju. Efektywność 

produkcyjna nie jest jak dawniej jedynym kryterium jej sprawnego funkcjonowania. Postęp 

cywilizacyjny objawia się zarówno poprzez progres procesów technologicznych jak i rozwój 

świadomości społecznej.  

Troska o środowisko naturalne stała się sprawą równie ważną co rozwój gospodarczy. 

Dobrobyt to nie tylko PKB per capita , ale również warunki bytowe gwarantujące 

satysfakcjonujący poziom życia z uwzględnieniem potrzeb wyższego rzędu.  

Czyste powietrze, woda, naturalny krajobraz, harmonia ludzi z naturą nie są już tylko pustymi 

frazesami, lecz stały się celem realnych dążeń,  których przejawem są konkretne programy i 

podjęte w związku z nimi działania.  

 Produkcja i konsumpcja nie muszą być uciążliwe dla środowiska w takim stopniu jak niegdyś. 

Nie ma zasadniczych sprzeczności w kwestii przemysłu i ekologii. Istnieją rozwiązania, które 

są w stanie obie kwestie pogodzić dla „obopólnych”  korzyści. Ekologia zaczęła się opłacać 

nie tylko w sferze estetyki i zdrowia, ale także w wymiarze ekonomicznym.  

Przejawem symbiozy pomiędzy gospodarką, a przyrodą jest energetyka bazująca na źródłach 

odnawialnych. Grunt pod jej rozwój przygotowano w wymiarze politycznym, planistycznym, 

legislacyjnym i administracyjnym. Tworzy się również sprzyjające warunki ekonomiczne 

promując energetykę odnawialną, która po fazie „rozruchu ekonomicznego” zaistnieje na 

rynku jako równoprawna i samodzielna gałąź gospodarki. 

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest przyjazna dla środowiska. Nie jest uciążliwa w 

takim stopniu jak energia pochodząca ze spalania kopalin. Może być nawet zupełnie 

neutralna, a nawet wspierająca przyrodę w jej naturalnych procesach samooczyszczania. 

Dobrym przykładem tego są biogazownie przy oczyszczalniach ścieków, gdzie 

technologicznie przyspiesza się proces rozkładu materii będącej odpadem i jednocześnie 

produkuje się z nich energię cieplną i elektryczną, jak ma to miejsce na Wrocławskiej 

Oczyszczalni Ścieków „Janówek”.  

Mechanizmy, programy  oraz źródła finansowania inwestycji w OZE(Odnawialne Źródła 

Energii) świadczą o rosnącej popularności tego sektora i skłaniają do optymistycznych 

prognoz.  
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Badania przeprowadzone podczas stażu w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i 

Kanalizacji . 

Badania przeprowadzone na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków we własnym zakresie. 
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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że pracę niniejszą pt. „Energetyczne zagospodarowanie osadów ściekowych. 

Finansowanie inwestycji na przykładzie Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków „Janówek”.” 

przygotowałem samodzielnie. Wszystkie dane, istotne myśli i sformułowania pochodzące z 

literatury (przytoczone dosłownie lub niedosłownie) są opatrzone odpowiednimi 

odsyłaczami. Praca ta nie była w całości ani w części, która zawierałaby znaczne fragmenty 

przedstawione w pracy jako oryginalne (wyniki badań empirycznych, obliczenia, 

spostrzeżenia, oceny, wnioski, propozycje itp.), przez nikogo przedłożona do żadnej oceny i 

nie była publikowana. 

Oświadczam, że tekst pracy magisterskiej na nośniku elektronicznym jest identyczny z 

tekstem wydrukowanym i nie zawiera znaków niewidocznych na wydruku. 

 

 

 

 

 

................................, dnia...........                                      ....................................... 
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OŚWIADCZENIE 

 

 Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udostępnienie osobom zainteresowanym 

mojej pracy magisterskiej.  

Zgoda na udostępnienie pracy magisterskiej nie oznacza wyrażenia zgody na kopiowanie 

pracy magisterskiej w całości lub części. 

Brak zgody nie wyklucza kontroli tekstu pracy magisterskiej w systemie antyplagiatowym, 

wyklucza natomiast dopisanie tekstu do bazy tego systemu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................, dnia...........                                     ........................................... 

 

 


