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Krajowy Programu Ochrony Powietrza (KPOP)

„Celem opracowania Krajowego Programu Ochrony Powie trza 
(KPOP) jest osi ągnięcie poprawy jako ści powietrza na terenie 
całej Polski do stanu nie powoduj ącego przekrocze ń poziomów 
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu 
i niezagra żającego zdrowiu ludzi.”

Konieczne:
▪▪▪▪ diagnoza stanu
▪▪▪▪ okre ślenie działa ń wieloetapowych



Diagnoza stanu - jako ść powietrza w Polsce
Emisje zanieczyszcze ń stan aktualny

Udział poszczególnych sektorów gospodarki w bilansi e emisji zanieczyszcze ń powietrza w roku 
2010 w Polsce
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Dlaczego?
▪▪▪▪ przestarzałe instalacje spalania
▪▪▪▪ spalanie pozasortymentowych klas w ęgla (muły, floty, 

CO →  62,4%; 1 681 tys. Mg
SO2                   →  28,0%; 165,5 tys. Mg
NOx                   →  10,6%; 86,5 tys. Mg
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Procesy spalania w sektorze produkcji i transformacji energii Procesy spalania poza przemysłem

Procesy spalania w przemyśle Procesy produkcyjne

Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych Zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów

Transport drogowy Inne pojazdy i urządzenia

Zagospodarowanie odpadów Rolnictwo

Inne źródła emisji i pochłaniania zanieczyszczeń

▪▪▪▪ spalanie pozasortymentowych klas w ęgla (muły, floty, 
miały w ęglowe i ODPADÓW KOMUNALNYCH!! 
▪▪▪▪ brak uregulowa ń, standardów emisji dla źródeł 
spalania <1MWth

▪▪▪▪ brak wymaga ń jakościowych dla paliw 
stałych dla sektora komunalno-bytowego

▪▪▪▪ brak zintegrowanego systemu gospodarki odpadami   
komunalnymi
▪▪▪▪ brak kontroli i monitoringu stanu indywidualnych 
instalacji spalania (słu żby kominiarskie??)

NOx                   →  10,6%; 86,5 tys. Mg
TSP                   →  43,7%; 172 tys. Mg
PM10                 →  54,4%; 103,2 tys. Mg
PM2,5                →  48,7%; 58,4 tys. Mg
NMVOCs        → 17,4%; 107 tys. Mg
Σ 4 WWA          →  87,5%; 115,8 tys. Mg
PCDD/PCDFs   → 51,2% (odpady 5,2%);201,5Mg
Cd, Hg, Pb →  65,5% 25,5 Mg; 10,1% (58,9%) 1,4 Mg; 

30,8% 144,2 Mg
RAPORT Krajowa  Inwentaryzacja..; KOBIZE Warszawa lut y 2011



12,9 mln gospodarstw domowych
śr. o powierzchni 69,6 m ², gospodarstwa rolne, instytucje 
użyteczno ści publicznej, drobny przemysł i handel, lokalne 

DIAGNOZA STANU
Sektor komunalno – bytowy - charakterystyka

użyteczno ści publicznej, drobny przemysł i handel, lokalne 
kotłownie < 8 MWth (ok. 3,9 mln t/rok)

▪▪▪▪ ciepło sieciowe z EC i ciepłowni – 53 % 
▪▪▪▪ lokalne kotłownie na w ęgiel i koks – 17,4 %
▪▪▪▪ kotły c.o. i piece w ęglowe – ceramiczne, metalowe i  
kuchenne (ok. 17 mln sztuk) – 25,9 %

▪▪▪▪ lokalne kotłownie: olej/gaz - 3,0 % (ok. 650 tys. kotłów gaz. c.o.)▪▪▪▪ lokalne kotłownie: olej/gaz - 3,0 % (ok. 650 tys. kotłów gaz. c.o.)
▪▪▪▪ ogrzewanie elektryczne – 0,7 % (ok. 188, 5 tys. mies zkań)

Sumarycznie dla około  77% zasobów mieszkaniowych e nergia cieplna z w ęgla; 
c.o. zbiorowe 77,8% spalanie w ęgla



Sektor komunalno-bytowy, moc instalacji, rodzaje pa liw  stałych
[Preparatory Studies for Eco-design Requirements of EuPs (II) [TREN/D3/390-2006/Lot15/2007/S07.74922] 200 7-2009; S. Mudgal , L. Turunen

BIO IS France, R. Stewart M. Woodfield,  AEAT UK , K. Kubica , R. Kubica ITT SUT POLAND]
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Jakość paliw stałych, w ęglowych

Do roku 2003 wg PN-82/G-97001 oraz PN-82/G-97003 – W ęgiel do celów 
energetycznych w indywidualnych paleniskach z ruszt em stałym to: sortymenty 
grube – kostka (200-60 mm) i orzech (80-25 mm). Sort ymenty średnie (groszek, 
30-8 mm), drobne i miały - energetyka zawodowa i prz emysłowa. Muły –
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Emisja BaP ze spalania w ęgla w indywidualnych gospodarstwach

przygotowywanie mieszanek energetycznych.
W 2012r 788 308 ton mułów trafiło do indywidualnych gospodarstw oraz 
małych firm i warsztatów. ( Żródło: dane WIO Ś przedło żone Urz ędowi 
Marszałkowskiemu Woj. Śląskiego).

Roczna emisja BaP w woj.. Śląskim (tys. kg): A – 2 mln ton 
węgla sortymentowego; B – 2,4 mln ton paliwa 
sortymentowego; C – 2,4 mln ton paliwa w ęglowego, z 
uwzgl ędnieniem współspalania 0,4 mln ton mułów; D – ze 
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uwzgl ędnieniem współspalania 0,4 mln ton mułów; D – ze 
spalenia 1,2 mln ton kwalifikowanych sortymentów w ęgla w 
nowoczesnych kotłach komorowych i 1,2 mln ton w ęgla w 
nowoczesnych kotłach automatycznych; E – ze spalenia 2, 4 mln 
ton w ęgla w nowoczesnych, automatycznych kotłach; F – z 
zastąpienia energii zawartej w 2,4 mln ton w ęgla olejem 
opałowym ( źródło: opracowanie własne).



Przegląd realizowanych programów 
ochrony powietrza na obszarze Polski

Narzędzie POP – PONE (inwestycyjne, edukacyjne)

Realizacja PONE to: eliminowanie starych w ęglowych instalacji grzewczych na 
rzecz gazowych, olejowych systemów grzewczych lub n a ich zast ąpieniu rzecz gazowych, olejowych systemów grzewczych lub n a ich zast ąpieniu 
nowoczesnymi, zautomatyzowanymi instalacjami czysts zego spalania 
węgla (wł ącznie z modernizacj ą instalacji kominowej), cz ęsto wł ącznie z 
termorenowacj ą budynku mieszkalnego (obni żającą zapotrzebowanie na 
ciepło) wraz z systemem zach ęt finansowych

Niska efektywno ść; przyczyna:
o brak konsekwencji w realizacji PONE (zahamowanie w latach 2008/9)
o zasada dobrowolno ści przyst ąpienia do PONE: dobrowolno ść wyboru 

źródła energii, co najcz ęściej ko ńczyło si ę wyborem instalacji spalania 
węgla, nowoczesnej i spełniaj ącej odpowiednio wysokie wymagania tzw. 
dobrowolne, okre ślone w danym PONE, rezygnacja z ciepła sieciowego, itp. dobrowolne, okre ślone w danym PONE, rezygnacja z ciepła sieciowego, itp. 

o niskie nakłady na PONE w skali kraju; oszacowane całkowite 
zapotrzebowanie na gminne, wojewódzkie i inne środki finansowe 
wspieraj ące przedsi ęwzięcia termomodernizacyjne i zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii w budynkach indywidualnych województw a 
śląskiego wynosi prawie 7,9 mld zł, a po uwzgl ędnieniu 30% wkładu 
własnego 5,6 mld zł. 



Przykłady działania i efekty PONE
Źródło: G. Lenartowicz; Dofinansowanie przedsi ęwzięć z zakresu  ochrony atmosfery

ze środków WFO ŚiGW w Katowicach, Konferencja Pol. Śl. 28.09.2011

WFOŚiGW w Katowicach wspiera realizacj ę programów ograniczenia emisji w 

gminach województwa śląskiego od 2002 r., b ędąc PREKURSOREM tego typu 

działań w kraju :

o pierwsz ą gmin ą, w której zrealizowano program ograniczenia emisji   była o pierwsz ą gmin ą, w której zrealizowano program ograniczenia emisji   była 
Gmina Tychy, w której w latach 2002-2007 zmodernizowano  2.200 kotłowni
przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu wynosz ącym ok. 15 mln zł ,

o do dnia dzisiejszego programy ograniczenia emisji w spółfinansowane ze 
środków WFO ŚiGW wdro żono w 68 gminach,

o koszty realizacji programów ograniczenia emisji w b udynkach 
indywidualnych, które do dnia dzisiejszego uzyskały  pozytywn ą decyzj ę o 
dofinansowaniu ze środków WFO ŚiGW wynosz ą ok. 264 mln zł, a 
dofinansowanie ze środków WFO ŚiGW wynosi ł ącznie ok. 153 mln zł,

o w ramach tych programów zmodernizowanych zostanie ponad 14.600 
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinny ch oraz 
zabudowanych zostanie ponad 3.600 instalacji solarnych (w części 
budynków  zabudowane zostan ą także wymienione instalacje centralnego 
ogrzewania, docieplone przegrody budowlane oraz wym ieniona stolarka 
okienna).



Efekty realizacji programu PONE Tychy

uzyskany efekt

założony efekt
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Tlenek w ęgla CO Dwutlenek siarki SO2 Dwutlenek azotu NO2 Pył + substancje organiczne

Redukcja emisji w ci ągu roku
CO  - 94,9 %                  
SO2  - 59 %
TSP- 90,6%         

Institute of Thermal Technology                             Konarskiego 18, 44-100 Gliwice, POLAND

TSP- 90,6%         
NOx - 15,9% 
CO2 - 30 %
Redukcja zu życia w ęgla – około 30 %

1. K. Kubica, R. Kubica, A. Przybysławski; “Ecological effects of programme on low lewel emission reduction, in case of Tychy town”, 5th 
ISC “Air protection in theory and practice” Zakopane 19-21st of October  2006



Porównanie osi ągniętych u średnionych wska źników emisji dla 
zainstalowanych kotłów w ęglowych z kryteriami ekologicznymi
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Kubica K., Kubica R., Zawiejska Z., Szyrwińska I.,Kubica K., Kubica R., Zawiejska Z., Szyrwińska I.,
Ocena efektów ekologicznych iOcena efektów ekologicznych i społecznych PONE ….,społecznych PONE ….,
Raport Nr 0433,NILU Polska, Katowice, maj 2005Raport Nr 0433,NILU Polska, Katowice, maj 2005



Diagnoza stanu
Podsumowanie

▪▪▪▪ technologie produkcji ciepła z paliw stałych – paliw kopalnych i 
stałych biopaliw, biomasy głównego źródła OZE w Polsce

▪▪▪▪ paliwa stałe i ich jako ść

▪▪▪▪ brak uregulowa ń w odniesieniu do standardów emisji z instalacji ▪▪▪▪ brak uregulowa ń w odniesieniu do standardów emisji z instalacji 
spalania paliw stałych o mocy poni żej 1 MW i ich kontroli

▪▪▪▪ brak uregulowa ń w odniesieniu do jako ści paliw stałych – w ęglowych i 
stałych biopaliw i jej kontroli

▪▪▪▪ brak zintegrowanej gospodarki odpadami komunalnymi
▪▪▪▪ emisja napływowa spoza danego regionu kraju oraz spoza  terenów 
Polski,

▪▪▪▪ brak spójnej strategii energetycznej i programów och rony powietrza
oraz stabilno ści zarz ądzania w tym zakresie na poziomie samorz ądów oraz stabilno ści zarz ądzania w tym zakresie na poziomie samorz ądów 
terytorialnych w ostatnich kilkunastu latach oraz zby t małe środki 
ekonomiczne (brak danych – zinwentaryzowanych źródeł obszarowych
o mocy poni żej 1MW)

▪▪▪▪ niska świadomo ść społeczna
▪▪▪▪ „ubóstwo” ekonomiczne w rejonach o wysokim poziomie bezr obocia



Sposoby ograniczania emisji zanieczyszcze ń 
z sektora komunalno-bytowego

METODY TECHNICZNE

Pierwotne metody:
– wykorzystanie istniej ących sieci ciepłowniczych, ciepła nadmiarowego– wykorzystanie istniej ących sieci ciepłowniczych, ciepła nadmiarowego
– lokalne kotłownie małej mocy (energetyka rozproszon a)
– substytucja paliwowa - zast ąpienie w ęgla gazem oraz O ŹE
– technologie czystego spalania paliw stałych (w ęgla i biomasy; 

automatyzacja procesu spalania) 
– czyste/czystsze paliwa (zredukowana zawarto ść popiołu, chloru, siarki, 

odpowiednie uziarnienie/konstrukcja kotła) 

Wtórne metody:
– Oczyszczanie spalin– Oczyszczanie spalin

METODY POZATECHNICZNE
– Uregulowania prawne, standardy emisji
– Dobrowolne zobowi ązania
– Kontrola i monitorowanie jako ści paliw i instalacji spalania
– Edukacja, podnoszenie świadomo ści ekologicznej 
– Dobre praktyki



Pierwotne metody: lokalna kotłownia
Porównanie emisji z ró żnych instalacji spalania w ęgla zasilaj ącego w 

energi ę „osiedle 5 tys. mieszka ńców
[źródło; K. Kubica, opracowanie własne]
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Analizowany obiekt – miasto 5 tys mieszka ńców:
• roczne zapotrzebowanie na ciepło 0,36 GJ/m2
• maksymalne zapotrzebowania na moc 50 W/m2
• powierzchnia mieszkalna na osob ę 25 m2
• spalany w ęgiel 22 MJ/kg (ciepłownia) 26MJ/kg (kotły)
• sprawno ść ciepłowni (81, 69, i 51%)
• sprawno ść kotła w ęgiel  80% (automat), 55% (stare r ęczny)
• roczne zu życie ciepła 5000*25*0,36=450 000 GJ 
• maksymalna moc cieplna 5000*25*50=6,2 MW



Pierwotne metody: CZYSTSZE SPALANIE PALIW STAŁYCH

Paliwo: jakość i stabilność 
jakości – brak standardówjakości – brak standardów

Kotły, piece: jakość i stabilność 
jakości - wysoka sprawność 
energetyczna i ekologiczna, 
eksploatacja; Technika BAT  
i/lub Dobre Praktyki!! 
Uregulowania prawne!

Kominy: dobór do kotła, 
ciąg kominowy wymuszony, ciąg kominowy wymuszony, 
ciąg naturalny;
Eksploatacja.

Kubica K.; Dobre praktyki produkcji energii cieplnej dla 
indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa. Paliwa stałe. ISBN: 
83-918298-7-1; Katowice 2006; http://polskiklubekologiczny.org.pl



Najważniejsze czynniki wpływaj ące na efektywno ść energetyczno-
ekologiczn ą pracy kotła/pieca małej mocy zasilanego paliwem sta łym
Kubica K.; Dobre praktyki produkcji energii cieplnej dla indywidualnego i komunalnego ogrzewnictwa. Paliwa stałe. ISBN: 

83-918298-7-1; Katowice 2006; http://polskiklubekologiczny.org.pl
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Pierwotne metody – czystsze spalanie paliw stałych
Wskaźniki emisji zanieczyszcze ń dla instalacji spalania opalanych w ęglem i biomas ą  
1. węgiel; 2. biomasa, 3.stopie ń redukcji dla kotłów automatycznie zasilanych paliwem  
stałym 4. emisja dioksyn
Kubica K., et al.., Chapter of Emission Inventory Guidbook „Small Combustion Installations”, TFEIP 2004
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kotłach retortowych wpływa na 
redukcj ę emisji:
- CO o około 99%
- VOCs ponad 99%
- pyłu ponad 97%
- B(a)P ponad 99%
- PCDD/Fs ponad 85%



Czystsze spalanie paliw stałych c.d.
Średnia sprawno ść i emisja dla kotłów biomasowych i w ęglowych 

Preparatory Studies for Eco-design Requirements of E uPs (II) [TREN/D3/390-2006/Lot15/2007/S07.74922] 2007 -2009; S. Mudgal , L.
Turunen BIO IS France, R. Stewart M. Woodfield,  AEAT UK, K. Kubica, R. Kubica ITT SUT POLAND
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Czystsze spalanie paliw stałych c.d. (BAT)
Emisja TSP i CO, ró żne urz ądzenia grzewcze w ęglowe i biomasowe, <0,5MW

[źródło: K.Kubica; opracowanie własne ]
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Czystsze paliwa stałe c.d.
Profile WWA ze spalania w ęgla i pelet w piecu stałopalnym

źródło: K.Kubica; prace własne

Pelety, paliwo wysokojako ściowe + piec o niskiej sprawno ści = du ża emisja 
toksycznych zanieczyszcze ń



Narzędzia techniczne redukcji emisji z sektora komunalno -bytowego

▪▪▪▪ wykorzystanie wolnych mocy sieci ciepłowniczej, cie pła odpadowego
▪▪▪▪ eliminacja wegla na rzecz gazu ziemnego (dost ępność gazu sieciowego)
▪▪▪▪ lokalne ciepłownie małej mocy (budynki wielorodzinn e), kogeneracja w 

przedsi ębiorstwach, energetyka prosumencka, zwłaszcza na te renach poza przedsi ębiorstwach, energetyka prosumencka, zwłaszcza na te renach poza 
agalomeracjami miejskimi, tereny wiejskie)

▪▪▪▪ wymiana tradycyjnych, niskoefektywnych urz ądzeń grzewczych opalanych 
paliwami stałymi (w ęgiel, biomasa) na instalacje czystszego spalania BA T 

▪▪▪▪ stosowanie kwalifikowanych paliw w ęglowych oraz kompaktowanych stałych 
biopaliw

▪▪▪▪ całkowita eliminacja miałów w ęglowych (mułów!!!) z rynku paliw dla sektora 
komunalno-bytowego

▪▪▪▪ na terenach miejskich, wysoko zurbanizowanych i upr zemysłowionych 
docelowa całkowita eliminacja paliw stałych  z sekt ora mieszkaniowego docelowa całkowita eliminacja paliw stałych  z sekt ora mieszkaniowego 
▪▪▪▪ na terenach wiejskich preferencyjnych systemów wyko rzystania lokalnej 
biomasy!!

▪▪▪▪ promocja źródeł OZE (energia sło ńca, ziemi, itd.)



Narzędzia pozatechniczne

Strategiczne
■■■■ uruchomienie ogólnokrajowego programu ograniczania niskiej 
emisji z sektora komunalno-bytowego z ściśle okre ślonym 
regulaminem i harmonogramem działa ń, uwzgl ędniaj ących regulaminem i harmonogramem działa ń, uwzgl ędniaj ących 
ekonomi ę, technik ę i efekt ekologiczny przedsi ęwzięć
■■■■ Program motywacyjny dla wła ścicieli domów jedno i 
wielorodzinnych maj ącym na celu upowszechnienie korzystania z 
OZE i czystych technik spalania

Szczegółowe
■■■■■■■■ Uregulowania prawne, standardy emisji dla instalacj i o 

mocy <1MW opalanych paliwami stałymi
■■■■ Dobrowolne zobowi ązania w zakresie jako ści urz ądzeń

grzewczychgrzewczych
■■■■ Standaryzacja jako ści paliw stałych
■■■■ Monitorowanie, kontrola jako ści paliw i urz ądzeń

grzewczych
■■■■ Edukacja (ci ągła, popularno-techniczna, programy pilota żowe) 



Narzędzia pozatechniczne
Stan aktualny uregulowa ń prawnych

INSTALACJE SPALANIA
Uregulowania krajowe
▪▪▪▪ Standardy emisji z instalacji spalania Krajowe ureg ulowania prawne dotycz ące ▪▪▪▪ Standardy emisji z instalacji spalania Krajowe ureg ulowania prawne dotycz ące 
granicznych warto ści emisji (GWE)
▪▪▪▪ Dobrowolne zobowi ązania, etykietyzacja proekologiczna
▪▪▪▪ Standardy produktowe dla „instalacji spalania ”””” - urządzeń grzewczych; 
kominków, pieców, ogrzewaczy pomieszcze ń, kotłów

Uregulowania UE, mi ędzynarodowe
▪▪▪▪ Dyrektywa 2009/125/EC Parlamentu Europejskiego oraz  Komisji dotycz ąca 
wymaga ń w zakresie ekoprojektowania kotłów opalanych paliw ami stałymi

▪▪▪▪ Protokół z G öteborga ws zanieczyszcze ń, LRTAP▪▪▪▪ Protokół z G öteborga ws zanieczyszcze ń, LRTAP

Paliwa stałe
▪▪▪▪ Standardy, normy jako ściowe krajowe, mi ędzynarodowe

Kontrola, monitorowanie jakości!



INSTALACJE SPALANIA dla SCIs
stan aktualny uregulowa ńń prawnych c.d.

Krajowe uregulowania

▪▪▪▪ Standardy emisji z instalacji spalania krajowe ureg ulowania prawne 
dotycz ące granicznych warto ści emisji (GWE)

W Polsce brak uregulowa ń prawnych dla instalacji o mocy <1MW. Trwaj ą prace nad nowelizacj ą 
Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. ws. standardów emisyjnych z Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. ws. standardów emisyjnych z 
instalacji, Dz. U. Nr 95/2011 r., poz. 558. Projekt n owelizacji z dnia 24.10.2012 zakłada obj ęcie 
wymaganiami instalacji o mocy powy żej 0,5 MW; 
http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/515/projekt/7938 4. 

▪▪▪▪ Standardy produktowe dla „instalacji spalania ”””” - urządzeń grzewczych; 
kominków, pieców, ogrzewaczy pomieszcze ń, kotłów

Producentów urz ądzeń o mocy do 500kW obowi ązują odpowiednie normy PNEN; dla kotłów o
mocy poni żej 500 kW obowi ązuje od 1 sierpnia 2012.

▪▪▪▪ Dobrowolne zobowi ązania, etykietyzacja proekologiczna
Brak, obowi ązujących w Polsce krajowych dobrowolnych zobowi ązań

Uregulowania UE, mi ędzynarodoweUregulowania UE, mi ędzynarodowe

▪▪▪▪ Dyrektywa 2009/125/EC dotycz ąca wymaga ń w zakresie ekoprojektowania kotłów 
opalanych paliwami stałymi

Prace nad dokumentem wdra żającym s ą finalizowane.

▪▪▪▪ Protokół z Göteborga – nowelizacja w odniesieniu do emisji pyłu.
Prace zako ńczone.



Nowelizacja Rozp. Ministra Środowiska z 22 kwietnia 2011 r. 
ws. standardów emisyjnych z instalacji (trwa),

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/515/projekt/7938 4

Wyszczególnienie
GWE1), mg/m3

A B

NOx jako NO 2 400 290

Pył całkowity (TSP) 100 75

CO brak brak

OGC brak brak
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1) GWE odniesione do spalin suchych 0 °°°°C, 1013 mbar; 
A – Proponowane w noweli Rozporz ądzenia dla stanu odniesienia 6 % O2 w spalinach; 
B – Proponowane w A przeliczone na stan odniesienia 10  % O2 w spalinach.

OGC brak brak



Uregulowania prawne dla SCIs w innych krajach Europ y

Krajowe uregulowania:

•Szwajcaria: Ordinance on Air Pollution Control (OAPC)

•Niemcy: Krajowe uregulowania dla SCIs > 4kW Erste Verordnung zur •Niemcy: Krajowe uregulowania dla SCIs > 4kW Erste Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (V erordnung über 
kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BImSchV z 2010 roku; Ustawa i 
odpowiednie Rozporzadzenia

•Austria: Vereinbarung gemäss Art. 15a B-VG über Sch utzmassnahmen 
betreffend Kleinfeuerungen

• Czechy, Krajowe uregulowania w oparciu o norm ę EN 303-5:2012
Dobrowolne zobowi ązania, eko-etykietyzacja :

Szwajcaria: Dobrowolne zobowi ązań ““““Holzenergie ””””

Niemcy: The Blue Angel – Niebieski Anioł

Austria: Umweltzeichen 37 

Skandynawia: The Nordic Swan – Nordycki Łab ędź



Norma produktowa – kotły
Graniczne warto ści emisji ze spalania paliw stałych kotłach małej m ocy, 
poni żej 0,5 MW, według znowelizowanej normy PN-EN 303-5: 2012
*1 odniesiona do spalin suchych, 0°C, 1013 mbar

PALIWO
Nominalna 

moc cieplna
w kW

Graniczne warto ści emisji

mg/m 3 przy 10 % O 2*
1

CO OGC pył

Klasa Klasa KlasaKlasa Klasa Klasa

Załadunek r ęczny 3 4 5 3 4 5 3 4 5

Biopaliwo

≤≤≤≤ 50 5000

1200 700

150

50 30

150

75 60

> 50 do 150 2500 100 150

>150 do 500 1200 100 150

Paliwo 
kopalne

≥ 50 5000 150 125

> 50 do 150 2500 100 125

>150 do 500 1200 100 125

Załadunek automatyczny 3 4 5 3 4 5 3 4 5
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Załadunek automatyczny 3 4 5 3 4 5 3 4 5

Biopaliwo

≤≤≤≤ 50 3000

1000 500

100

30 20

150

60 40

> 50 do 150 2500 80 150

>150 do 500 1200 80 150

Paliwo 
kopalne

≥ 50 3000 100 125

> 50 do 150 2500 80 125

>150 do 500 1200 80 125



Stan aktualny - uregulowania UE, mi ędzynarodowe

Dyrektywa 2009/125/EC dot. wymaga ń ekoprojektowania  kotłów 
opalanych  paliwami stałymi

▪▪▪▪ rozszerzenie do 1 MW▪▪▪▪ rozszerzenie do 1 MW
▪▪▪▪ jako podstawa EN 303-5:2012

▪▪▪▪ graniczne warto ści sezonowej sprawno ści  energetycznej kotła 77%

▪▪▪▪ graniczne warto ści sezonowej emisji 
CO, OGC, NOx i TSP (300 mg/m3; 10 mg/m3, 200 mg/m3, 20 mg/m3 (biomasa), 
40 mg/m3 (w ęgiel)

(GWSE = 0,85 x warto ść emisji dla mocy znamionowej + 0,15 x warto ść emisji dla 
mocy cz ęściowej (30 lub 50%) mocy cz ęściowej (30 lub 50%) 



Stan aktualny - uregulowania UE, mi ędzynarodowe, c,d. 
Protokół z 1979 Convention on Long-range Transbounda ry Air Pollution to Abate 

Acidification, Eutrophication and Ground-Level – znow elizowany 10.12.2012

Moc instalacji
GWE (13% O2 - drewno, inne paliwa biomasowe oraz 

torf; 6% O2 inne paliwa stałe

Zalecane/rekomendowane graniczne warto ści emisji (GWE) dla kotłów i pieców 
procesowych o mocy 100 kWth – 1 MWth

torf; 6% O2 inne paliwa stałe

100- 500 kW
Nowe instalacje 50 

Instalacje istniejące 150

500 – 1000 kWth (1MW th)
Nowe instalacje 50

Instalacje istniejące 150

Zalecane/rekomendowane GWE dla pyłu z instalacji sp alnia, jako standardowych 
produktów, o mocy < 500 kWth

GWE, 13% O2 w spalinach 

Kominki otwarte, zamkni ęte, piece opalane drewnem 75

Kotły opalane drewnem kaw. (zbiornik. magaz. ciepłe j wody) 40

Kotły i piece peletowe 50

Piece i kotły opalane innymi paliwami stałymi ni ż drewno 50

Instalacje z automatycznym, ci ągłym spalaniem 50



Propozycja krajowych GWE dla instalacji spalania o m ocy 
poni żej 1,0 MW

Zharmonizowanie wymaga ń GWE dla instalacji spalania 
małej mocy, z rozszerzeniem poni żej 0,5MW uj ętych w 
nowelizowanym rozporz ądzeniu M Ś z wymaganiami nowelizowanym rozporz ądzeniu M Ś z wymaganiami 
produktowymi wg PN EN-303-5:2012; uwzgl ędnienie OGC 
i NOx. Dla instalacji o mocy 500kW -1MW uwzgl ędnienie 
zaleceń noweli Protokołu z 1979.

Spójno ść z prowadzonymi pracami nad wytycznymi dla 
kotłów opalanych paliwami stałymi jako ekoproduktu,  wg 
Dyrektywy 2009/125/EC dotycz ąca wymaga ń w zakresie 
ekoprojektowania kotłów opalanych paliwami stałymi -
Working Document on Possible Ecodesign and Energy 
Labelling Requirements for solid fuel boilers .



Propozycja dobrowolnego zobowi ązania, 
eko-etykietyzacja w programach PONE, 

[K. Kubica, A. Szl ęk, R. Kubica; Proponowane narz ędzia i mechanizmy działania dla dostosowania jako ści 
powietrza do wymaga ń UE w sektorze mieszkalnictwa i gospodarki komunalnej  województwa śląskiego, Gliwice, 

marzec 2011, wykonane w ramach projektu rozwojowego n r R06 009 03]

Wyszczególnienie
GWE1)

Jednostki
E A B

Sprawno ść, η 2) ≥ 87 ≥ 87 ≥84 %

NOx jako NO 2 ≤350 ≤ 400 ≤400 mg/m 3

Pył całkowity (TSP) 4) ≤30 ≤ 40 ≤60 mg/m 3

CO ≤500 ≤ 500 ≤700a) mg/m 3

OGC3, 4) ≤ 15 ≤  20 ≤30 mg/m 3

1) GWE w mg/m3 przy 10 % O2, odniesione do spalin suc hych, 0 °°°°C, 1013 mbar. OGC; 2)sprawno ść zgodnie z PN EN 
303-5:2012; 3)FID zgodnie PN EN 303-5:2012;4)Warto ści TSP i OGC dla klasy B i C odpowiadaj ą, odpowiednio, klasie 
4 i 5 wg PN EN 303-5:2012; a)Wartości emisji CO ni ższa ni ż  dla klasy 5 wg normy PN EN 303-5:2012, która wyno si 
1000 mg/m3.



Propozycja norm dla paliw w ęglowych
Parametry jako ściowe w ęgla dla kotłów z automatycznym, ci ągłym załadunkiem paliwa

[K.Kubica, L.Kurczabi ński, K. Włodarczyk Propozycja wymaga ń jakościowych dla w ęgla jako paliwa dla sektora 
komunalno-bytowego, www.pie.pl/platforma-ppugps.html .]

1) dla kotłów retortowych o mocy powy żej 100 kW 5 – 31 mm, 2) – dla kotłów retortowych o mo cy powy żej 100 kW 8 –
31 mm, 3) – dla kotłów podsuwowych 1 – 31 mm; a) para metr mierzony w warunkach redukcyjnych.



Propozycja standaryzacji paliw w ęglowych, c.d.
Parametry jako ściowe w ęgla dla kotłów z r ęcznym załadunkiem 

[K.Kubica, L.Kurczabi ński, K. Włodarczyk Propozycja wymaga ń jakościowych dla w ęgla jako paliwa dla sektora 
komunalno-bytowego, www.pie.pl/platforma-ppugps.html .]

Parametr Symbo
l 

 
Jed. 

 
Zakres 

 
Optymalny 

 
Typ węgla n.d. n.d. 31, 32, 38, 

41 
n.d. 

Wartość opałowa, Qr
i MJ/kg 24 – 30 ≥≥≥≥ 27  

Zawartość wilgoci, % Wr
t % 6 – 15 ≤≤≤≤ 10 

Zawartość popiołu, Ar % 3 –10 ≤≤≤≤ 8 
Zawartość części lotnych Vdaf % > 28 > 28 

Zawartość siarki Sa
t % < 1,0 ≤≤≤≤ 0,6 

Zawartość chloru Cla % < 0,3 ≤≤≤≤ 0,2 

Zawartość rtęci Hg ppm < 0,08 ≤≤≤≤ 0,05 
Zdolność spiekania RI n.d. < 35 < 20 

Temperatura spiekania 
popiołu  a) 

tS 
°C > 900 > 1000 

Temperatura mi ęknienia t  °C ≥≥≥≥ 1200 > 1250 Temperatura mi ęknienia 
popiołu  a) 

tA 
°C ≥≥≥≥ 1200 > 1250 

Uziarnienie n.d. mm 8 – 80 1, 2, 3) 25 – 503) 

Udział nadziarna n.d. % ≤≤≤≤ 5 ≤≤≤≤ 3 
Udział podziarna n.d. % ≤≤≤≤ 104) ≤≤≤≤ 3 

Udział podziarna 6,3 - 0 mm n.d. % ≤≤≤≤ 2 0 

 1) – groszek: 8 – 31,5 mm, w tym groszek I: 16 – 31,5 mm  i groszek II: 8 – 20 mm, 2) – orzech I: 40-80 mm m, 3)  – orzech II: 
25-50 mm, 4) – zawarto ść podziarna dla orzecha I i II ≤≤≤≤ 8%; wg. wg PN-82/G-97001(w cz ęści dotycz ącej w ęgla 
energetycznego); a) parametr mierzony w warunkach red ukcyjnych.



Sposób legislacji i kontroli paliw

Wprowadzenie ogólnokrajowego uregulowania - rozszerz enie o paliwa stałe 
(nowelizacja) Rozporz ądzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r.  w 
sprawie wymaga ń jako ściowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 144 1); 
(do 2003 roku obowi ązywała norma  (do 2003 roku obowi ązywała norma  

Sposób kontroli jako ści kwalifikowanych paliw stałych (stałych biopaliw,  
węgla), zwłaszcza w ęglowych winien by ć oparty o system stosowany dla 
paliw ciekłych okre ślony w Ustawie o systemie monitorowania i 
kontrolowania jako ści paliw; Dz.U. z 2006 nr 169 poz. 1200 
(http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-25-sierpn ia-2006-r-o-systemie-monitorowania-i-kontrolowania- jakosci-

paliw/rozdzial-2_system-monitorowania-i-kontrolowan ia-jakosci-paliw/?on=10.08.2011 ).

Wprowadzenie ujednoliconego w skali kraju/regionu/w ojewództwa systemu 
kontroli/monitorowania jako ści urz ądzeń grzewczych w sektorze komunalno -kontroli/monitorowania jako ści urz ądzeń grzewczych w sektorze komunalno -
bytowym z wykorzystaniem aktualnie działaj ących słu żb kominiarskiej (lub w 
pewnym zakresie stra ży miejskiej – odpady komunalne)



Sposób kontroli palenisk i paliw

Służby kominiarskie
– jedno z najlepszych rozwi ązań prawnych, reguluj ących tak
funkcjonowanie rzemiosła kominiarskiego jak i bezpiecze ństwo
użytkowników urządzeń grzewczych , jako że czyszczenieużytkowników urządzeń grzewczych , jako że czyszczenie
kominów jest obowi ązkowe. W Austrii obowi ązuje rejonizacja i w
obsługiwanym rejonie, koncesj ę na wykonywanie rzemiosła
może posiada ć kilku mistrzów kominiarskich. Wła ściciel budynku
może spośród nich wybra ć tego, który b ędzie wykonywał
obowi ązkowe usługi kominiarskie. Ka żdego roku w miesi ącach
lipiec-sierpie ń właściciel budynku mo że rozwi ązać umow ę z
kominiarzem dotychczas wykonuj ącym usługi i zawrze ć ją z
innym. Kominy od palenisk na opał stały musz ą być czyszczone 4
razy w roku , od palenisk na paliwo płynne 2 razy w roku, od
palenisk gazowych 1 raz w roku



Brak zinwentaryzowanych źródeł obszarowych o mocy 
poni żej 1MW - propozycja

   

Kominiarz

Właściciel instalacji

Kominiarz

Właściciel instalacji

Właściciel instalacji

Właściciel instalacji

Kominiarz

Właściciel instalacji

Właściciel instalacji
Właściciel instalacji

Właściciel instalacji

Właściciel instalacji

Właściciel instalacji

Legenda:

Izba kominiarska

Urząd gminy
Wydział Ochrony Środowiska

Starostwo Powiatowe
Powiatowy Inspektorat Ochrony Środowiska

Woj. Komisja ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Program Ochrony Powietrza

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Legenda:

Przechowywanie danych – baza danych

Decyzja

Wyodrębnianie

Operacja ręczna

Sortowanie

Woj. Komisja ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Program Ochrony Powietrza

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Model monitorowania efektów wdra żania programów ograniczenia niskiej emisji [Emission  inventory of 
pollutants from individual households – a role of ch imney sweeper; The Chimney as a Technological 
Challenge of Modern Times; Opole – Vienna 2011, ISBN , 978-83-928944-5-2, Str. 103–117 oraz  Kubica K. 
i inni; Nie emituj zanieczyszcze ń – chro ń zdrowie. Ogrzewnictwo indywidualne a środowisko i zdrowie 
człowieka - program pilota żowy dla wybranych gmin Górnego Śląska Nr umowy: 10075/JFK/PPt-
DG/2007-2005/017-488.01.01.01./ngo/222, PKEOG 2/12/ 2008, Katowice 2008]



Informacja, edukacja i promocja

• Szkolenia i warsztaty dla samorz ądów, zarz ądców  budynków z 
tematyki ograniczania niskiej emisji, w tym mo żliwo ści 
ograniczania jej wpływu, dost ępnych bie żących źródeł 
finansowania działa ńfinansowania działa ń

• Edukacja ci ągła, szeroko poj ętego społecze ństwa z 
zastosowaniem ró żnych narz ędzi (broszury, plakaty, filmy, 
internet)

• Informacja techniczna dotycz ąca dost ępności urz ądzeń 
grzewczych, spełniaj ących wymagania BAT, ekonomii, itp..

• Zwiększenie roli promocji dobrych praktyk wytwarzania e nergii 
(ciepła, ciepła i energii elektrycznej) w instalacj ach małej mocy z (ciepła, ciepła i energii elektrycznej) w instalacj ach małej mocy z 
prezentacj ą eksploatacji pilota żowych jednostek.



Założenia KPOP
Ad. Lista wytycznych do przygotowania:

Celowym jest przygotowania nast ępujących dokumentów odnisionych do 
instalacji spalnia małej mocy:

o Wytycznych nr ... Wymagania jako ściowe dla stałych biopaliw jako paliwa dla 
sektora komunalno-bytowego

o Wytycznych nr ... Wymagania jako ściowe dla w ęgla jako paliwa dla sektora 
komunalno -bytowego
Wytycznych nr ... Wymagania jako ściowe dla w ęgla jako paliwa dla sektora 
komunalno -bytowego

o Wytycznych nr … Kryteria energetyczno-emisyjne dla k otłów c.o.  (urz ądzeń 
grzewczych) opalanych paliwa w ęglowymi

o Wytycznych nr … Kryteria energetyczno-emisyjne dla k otłów c.o.  (urz ądzeń 
grzewczych) opalanych stałymi biopaliwami

o Wytycznych nr … Wymagania technologii BAT dla produk cji ciepła w 
instalacjach małej mocy zasilanych paliwa stałymi – biomas ą i węglem, z 
uwzgl ędnieniem kogeneracji w małej skali

o Wytycznych nr … Monitorowania jako ści i kontroli urz ądzeń grzewczych z 
wykorzystaniem odpowiednich słu żb, w tym kominiarskichwykorzystaniem odpowiednich słu żb, w tym kominiarskich

o Wytycznych nr … Monitorowania jako ści i kontroli paliw stałych 
wprowadzanych na rynek sektora komunalno-bytowego

o Wymagania technologii BAT dla produkcji ciepła w in stalacjach małej mocy 
zasilanych paliwa stałymi – biomas ą i węglem, z uwzgl ędnieniem kogeneracji 
w małej skali

o Wytycznych nr ... Opracowania bazy źródeł emisji obszarowej na poziomie 
gminy, wraz z systemem monitorowania i kontroli ich  jako ści



Realizacja KPOP

Projekt zakłada trzy etapy - perspektywy realizacji KPOP’u:
o Etap I – krótka perspektywa (natychmiastowa) - 3 – 5 l at, 
o Etap II – średnia perspektywa – 10 lat,
o Etap III – długa perspektywa – 20 lat.

Udział Interesariuszy Partnerstwa dla Poprawy Jako ści Powietrza w Polsce –
PPJPP w poszczególnych etapach działania.

Konieczne doł ączenie:
o Ministerstwa Rolnictwa – OZE/biomasa, uprawy energet yczne (tereny 

rolnicze odłogowane, nieu żytki)
o górnictwa w ęgla kamiennego - opracowanie i wdro żenie racjonalnej 

strategii gospodarowania w ęglem kamiennym jako paliwem dla 
ciepłownictwa rozproszonego

Konieczne:Konieczne:
o wsparcia programów prac wdro żeniowych (projektów celowych) i bada ń 

stosowanych (realizowanych w ramach współpracy nauk i, przemysłu, 
jednostek samorzadowych) w zakresie innowacyjnych r ozwi ązań 
technologicznych i technicznych wytwarzania energii  z paliw kopalnych i 
różnych rodzajów OZE – energetyka prosumencka

o



Działania pilne

Na szczeblu krajowym Zało żenia KPOP winny uwzgl ędnia ć także wytwarzanie 
czystej energii z paliw stałych – biomasy (stałych b iopaliw) oraz w ęgla wraz z 
przygotowaniem wytycznych zawieraj ących wymagania BAT, jakim powinny 
odpowiada ć instalacje wytwarzania ciepła małej mocy (w tym in stalacje odpowiada ć instalacje wytwarzania ciepła małej mocy (w tym in stalacje 
kogeneracji w małej skali). 

Należy podkre ślić, że biomasa w Polsce to główne źródło OZE, a odpowiednio 
zwaloryzowany w ęgiel i spalany w wysoko sprawnych i niskoemisyjnych  
instalacjach malej mocy mo że stać się źródłem czystszej energii dla 
energetyki rozproszonej w sektorze komunalno-bytowy m, zakładów 
przemysłowych, usług, przedsi ębiorstw (M ŚP) na okres przej ściowy 
(perspektywy 10 lat) do czasu znacz ącego wzrostu udziału OZE 
wykorzystywanych w instalacjach energetyki prosumen ckiej.wykorzystywanych w instalacjach energetyki prosumen ckiej.



Podsumowanie

Zdecydowana poprawa jako ści powietrza w sektorze gospodarki komunalnej, uwzg lędniaj ąc 
wymagania UE, b ędzie mo żliwa po podj ęciu wielokierunkowych działa ń, w tym w zakresie 
małej energetyki rozproszonej:

o krajowych wymaga ń jako ściowych dla instalacji spalania paliw stałych małej  mocy (kotłów 
c.o., pieców, kominków), uwzgl ędniaj ących CAFE oraz LRTAP

o wymaga ń jako ściowych dla kwalifikowanych paliw stosowanych w ogr zewnictwie 
wprowadzenie uregulowanego prawnie systemu kontroli  jako ści paliw 

o ujednoliconego w skali kraju/regionu/województwa sy stemu kontroli/monitorowania jako ści 
urządzeń grzewczych w sektorze komunalno-bytowym z wykorzys taniem aktualnie 
działaj ących słu żb - kominiarskiej i/lub stra ży miejskiej 

o ogólnokrajowego programu motywacyjnego (finansowego ) dotuj ącego wymian ę starych o ogólnokrajowego programu motywacyjnego (finansowego ) dotuj ącego wymian ę starych 
instalacji kotłowych na wysokosprawne energetycznie  i ekologicznie systemy opalane 
biomas ą i węglem spełniaj ącymi okre ślone kryteria jako ściowe oraz OZE na terenach 
uniemo żliwiaj ących podł ączenie do sieci ciepłowniczych i sieci gazu ziemneg o

Niezbędne:
EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZE ŃSTWA, RACHUNEK EKONOMICZNY PRZEDSI ĘWZIĘĆ 
INWESTYCYJNYCH ICH PROMOWANIE W SEKTORZE ENERGETYKI  ROZPROSZONEJ SCIs!! 



Podsumowanie, c.d.

oraz
o na terenach miejskich preferencyjnych rozwi ązań wykorzystania 

mocy sieci ciepłowniczej lub zastosowanie urz ądzeń grzewczych 
zasilanych gazem ziemnym oraz OZE zasilanych gazem ziemnym oraz OZE 

o na terenach wiejskich preferencyjnych systemów wyko rzystania 
lokalnej biomasy i innych OZE!!

o wdro żenia zintegrowanej gospodarki odpadami

Niezbędne:
EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZE ŃSTWA, RACHUNEK EKONOMICZNY EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZE ŃSTWA, RACHUNEK EKONOMICZNY 
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH ICH PROMOWANIE W SEKTORZE 
ENERGETYKI ROZPROSZONEJ SCIs!!



Krajowy Programu Ochrony Powietrza (KPOP)

Krajowy Programu Ochrony Powietrza (KPOP) winien 
zawiera ć wytyczne działa ń i przedsi ęwzięć oraz okre ślone 
narzędzia dla  ich realizacji w celu osi ągnięcia poprawy 
jako ści powietrza na terenie całej Polski do stanu nie
zagrażającego zdrowiu ludzi nie powoduj ącego przekrocze ń 
poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji, 
szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska, 
w powietrzu (zgodnie z obowi ązującymi uregulowaniami 
krajowymi i mi ędzynarodowymi, Dyrektyw ą CAFE).krajowymi i mi ędzynarodowymi, Dyrektyw ą CAFE).



Dziękuję za uwagę!

Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice


