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S t r e s z c z e n i e: Elektroenergetyka jest dziedzin¹, która wywiera znacz¹cy wp³yw na œrodo-
wisko przyrodnicze. Oddzia³ywanie to mo¿na rozpatrywaæ w dwóch aspektach: zu¿ywanie
energetycznych surowców kopalnych i zanieczyszczanie œrodowiska naturalnego gazami,
py³ami i innymi odpadami procesu spalania. Koniecznoœæ dostosowania siê do zaostrzonych
wymagañ œrodowiskowych i ekonomicznych dla jednych elektrowni stanowi szanse a dla in-
nych jest to powa¿ne zagro¿enie. Elektrownie musz¹ byæ konkurencyjne aby umieæ dostosowy-
waæ siê do zmieniaj¹cego siê otoczeniem.

1. Wstêp

Elektrownie zawodowe funkcjonuj¹ce w Polsce w znacz¹cy sposób oddzia³uj¹
na œrodowisko naturalne. Emituj¹ one do atmosfery liczne zanieczyszczenia, rów-
noczeœnie zu¿ywaj¹c surowce kopalne – g³ównie wêgiel kamienny i wêgiel bru-
natny.

W sferze wykorzystywania paliw kopalnych negatywny wp³yw na œrodowisko
naturalne przejawia siê g³ównie w postaci zanieczyszczeñ powietrza, wynikaj¹cych
ze spalania tych paliw. Dotyczy to zarówno skali globalnej, regionalnej, jak i lokal-
nej. Zasiêg oddzia³ywania poszczególnych zanieczyszczeñ jest na ogó³ zwi¹zany
z groŸb¹ wywo³ywania zjawisk na wiêksz¹ skalê. Wa¿nym czynnikiem, który decy-
duje o ich zasiêgu jest tak¿e typ emitora. Substancje emitowane z wysokich komi-
nów energetyki zawodowej mog¹ siê swobodnie rozprzestrzeniaæ i osi¹gaæ du¿e ob-
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szary. Emisje z niskich kominów (tzw. emisja niskokominowa) powoduj¹ natomiast
niepo¿¹dane skutki, które s¹ odczuwalne przede wszystkim w skali lokalnej.

Celem artyku³u jest przedstawienie sytuacji elektrowni zawodowych w Polsce
w zakresie spe³nienia wymogów ekologicznych, w kontekœcie uwarunkowañ ze-
wnêtrznych i wewnetrznych.

Ochrona œrodowiska jest obszarem, w którym powstaje konflikt pomiêdzy po-
trzebami i oczekiwaniami spo³ecznymi. Przejawia siê on z jednej strony w d¹¿e-
niach sektora elektroenergetyki do rozwoju oraz zwiêkszania zysków, a z drugiej
strony koniecznoœci¹ ochrony zasobów przyrody.

2. Polityka ekologiczna czynnikiem rozwoju przedsiêbiorstw

Œrodowisko przyrodnicze jest nieodzownym elementem ka¿dej dzia³alnoœci
cz³owieka (Fiedor, 2002, s. 14). Jako czynniki wytwórcze wykorzystywane s¹ zaso-
by i si³y œrodowiska, tworz¹ce warunki dzia³alnoœci produkcyjnej i konsumpcji
(Folmer, 1996, s. 25). Korzystanie ze œrodowiska powinno byæ prowadzone w spo-
sób, który pozwala na maksymalizacjê korzyœci netto rozwoju gospodarczego, przy
jednoczesnej ochronie i zapewnieniu odtwarzania siê u¿ytecznoœci i jakoœci zaso-
bów naturalnych w d³ugim czasie. Polityka ekologiczna pañstwa, zgodnie z ustaw¹
prawo ochrony œrodowiska (Ustawa, 2006), ma na celu stworzenie warunków nie-
zbêdnych do realizacji ochrony œrodowiska. Ochrona œrodowiska to podejmowanie
lub zaniechanie dzia³añ, umo¿liwiaj¹cych zachowanie lub przywracanie równowagi
przyrodniczej i polega na (Ustawa, 2006):

– racjonalnym kszta³towaniu œrodowiska i gospodarowaniu jego zasobami
zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju,

– przeciwdzia³aniu zanieczyszczeniom,
– przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu w³aœciwego.

Podstawowym warunkiem skutecznej realizacji polityki ekologicznej pañstwa
jest respektowanie zasady zrównowa¿onego rozwoju w strategiach i politykach po-
szczególnych dziedzin gospodarowania, miêdzy innymi: energetyki, przemys³u,
transportu, gospodarki komunalnej, budownictwa, leœnictwa, turystyki i innych ob-
szarów dzia³alnoœci, które wywieraj¹ presjê na œrodowisko w formie bezpoœrednie-
go lub poœredniego korzystania z jego zasobów oraz generowania zanieczyszczeñ
i/lub szkodliwych oddzia³ywañ fizycznych, jak stwierdza siê w tekœcie polityki eko-
logicznej pañstwa (Famielec, 2005, s. 5). Rozumiej¹c w taki sposób politykê ekolo-
giczn¹, a tym samym politykê ochrony œrodowiska, ustawa prawo ochrony œrodo-
wiska uto¿samia jej realizacjê z wymaganiami zrównowa¿onego rozwoju. Polska,
staj¹c siê pe³noprawnym cz³onkiem Unii Europejskiej, zobowi¹za³a siê do stosowa-
nia przepisów prawnych i standardów, zgodnych z uregulowaniami Wspólnoty Eu-
ropejskiej (Famielec, Stêpieñ 2005, s. 10). Z cz³onkostwem Polski w Unii Europej-
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skiej wi¹¿¹ siê istotne nastêpstwa w dziedzinie ochrony œrodowiska. Polityka
Wspólnoty w dziedzinie œrodowiska przyrodniczego stawia sobie za cel wysoki po-
ziom jego ochrony. Opiera siê na zasadzie ostro¿noœci oraz na zasadach dzia³ania
zapobiegawczego, usuwania szkody w pierwszym rzêdzie u Ÿród³a i na zasadzie
„zanieczyszczaj¹cy p³aci”.

Europejska polityka energetyczna ma trzy za³o¿enia: przeciwdzia³anie zmianom
klimatycznym, ograniczanie podatnoœci Unii na wp³yw czynników zewnêtrznych
wynikaj¹cej z zale¿noœci od importu wêglowodorów oraz wspieranie zatrudnienia
i wzrostu gospodarczego, co zapewni odbiorcom bezpieczeñstwo zaopatrzenia
w energiê po przystêpnych cenach (Komunikat, 2007). Koncepcja zrównowa¿one-
go rozwoju adresowana jest w szczególnoœci do przedsiêbiorstw korzystaj¹cych
z zasobów œrodowiska i wywieraj¹cych bezpoœredni wp³yw na jego komponenty.
Równoczeœnie rozwój gospodarczy i wzrost poziomu ¿ycia realizowany jest po-
przez ich efektywn¹ dzia³alnoœæ (Adamczyk, 2001, s. 31).

Tak wiêc w dziedzinie gospodarczej ekorozwój zak³ada optymalizacjê procesów
produkcyjnych w taki sposób, aby przy mo¿liwie ma³ym zu¿yciu energii i surowców
oraz mo¿liwie ma³ej presji na œrodowisko produkowane by³y wyroby potrzebne,
trwa³e i wysokiej jakoœci (Ko¿uch, 2005, s. 44). Wdra¿anie zasad zrównowa¿onego
rozwoju w przedsiêbiorstwie, budowanie nowoczesnego systemu zarz¹dzania przed-
siêbiorstw, sektorów i gospodarki jest obostrzone wieloma normami i podlega okreœ-
lonym regu³om.

3. Wymagania ekologiczne stawiane przedsiêbiorstwom sektora
energetycznego

W ekonomicznej teorii i praktyce polityki ochrony œrodowiska wyró¿nia siê
dwie podstawowe grupy metod regulacji prowadzenia dzia³alnoœci ochronnej œrodo-
wiska przyrodniczego:

– metody bezpoœrednie (przymusu bezpoœredniego), administracyjno-prawne,
oparte g³ównie na technologicznych standardach (normach) dopuszczalnych pozio-
mów emisji zanieczyszczeñ, to nakazy b¹dŸ zakazy reguluj¹ce sposób (intensyw-
noœæ) korzystania z zasobów œrodowiska,

– metody poœrednie (przymusu poœredniego), ekonomiczno-rynkowe, oparte
g³ównie na przes³ance teoretycznej, doprowadzaj¹ce w drodze odpowiednich roz-
wi¹zañ prawno-instytucjonalnych i ekonomicznych do internalizacji negatywnych
oddzia³ywañ dzia³alnoœci produkcyjnej (konsumpcyjnej), mog¹ce obni¿yæ spo³ecz-
ne koszty osi¹gania po¿¹danego poziomu zanieczyszczeñ.

Podmioty gospodaruj¹ce s¹ regulowane za pomoc¹ metod bezpoœrednich – stan-
dardów. Standard to wspólnie ustalone kryterium, które okreœla powszechne, zwy-
kle najbardziej po¿¹dane cechy czegoœ, np. wytwarzanego przedmiotu czy ludzkie-
go zachowania.
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Ze standardami po³¹czone s¹ nakazy i zakazy (w tym dotycz¹ce wyboru techno-
logii) oraz zalecenia ekologiczne. Nakazy zmuszaj¹ podmioty do okreœlonych za-
chowañ, dotycz¹ najczêœciej wyboru rodzaju technologii, urz¹dzenia oczysz-
czaj¹cego lub produkcyjnego. Zakazy okreœlaj¹, jakich rozwi¹zañ nie mo¿na
stosowaæ lub jakiej dzia³alnoœci nie mo¿na podejmowaæ. Instrumenty te charaktery-
zuj¹ siê teoretycznie bardzo niskim stopniem ryzyka ekologicznego, wysokie s¹
jednak koszty kontroli ich przestrzegania (koszty transakcyjne). Inny charakter
maj¹ zalecenia ekologiczne, wskazówki, jakie mo¿liwoœci ma dany podmiot, je¿eli
chce poprawiæ sferê dzia³alnoœci ekologiczo-ekonomicznej lub w³¹czyæ siê w reali-
zacjê okreœlonego celu ekologicznego. Wykorzystywane s¹ one w polityce ekolo-
gicznej pañstw Unii Europejskiej, w zwi¹zku ze wzrostem œwiadomoœci ekologicz-
nej, sprzyjaj¹cej uwzglêdnieniu zaleceñ w praktyce i akceptowaniem propozycji
przez podmioty gospodarcze, dbaj¹ce o swój ekologiczny wizerunek. Stosowanie
zaleceñ ekologicznych mo¿e siê ³¹czyæ z wykorzystywaniem specyficznego niemo-
netarnego i niefiskalnego instrumentu presji moralnej, którego istnienie, przy œwia-
domoœci ekologicznej spo³eczeñstwa, czyni zalecenia skutecznym instrumentem
polityki ochrony œrodowiska. Skuteczne zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem jest nie-
mo¿liwe bez uwzglêdnienia aspektów ochrony œrodowiska. Wspó³czeœnie przedsiê-
biorstwa nie tylko likwiduj¹ szkody wyrz¹dzone œrodowisku, ale przede wszystkim
realizuj¹ dzia³ania proekologiczne (Burzyñska, 2007, s. 39.).

Szeroko zakrojone normy postêpowania pañstw i podmiotów w zakresie ochrony
œrodowiska formu³uje polityka wspólnotowa Unii Europejskiej. Priorytetowe trakto-
wanie ochrony œrodowiska przez Uniê Europejsk¹ znalaz³o odzwierciedlenie w zasa-
dach, na których opiera siê wspólnotowa polityka ekologiczna (Górka, 2000, s. 23.).

Standardy ekologiczne to standardy imisji, emisji, techniczne i produktowe.
Standardy ekologiczne w elektroenergetyce wyznaczaj¹:

– okreœlony poziom emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazowych koniecznych
do osi¹gniêcia w danym czasie,

– zmianê – spadek poziomu zanieczyszczeñ w okreœlonych przedzia³ach czasu,
– uzyskanie pozwolenia zintegrowanego,
– konieczny udzia³ energii odnawialnej w produkcji energii ogó³em.

4. Technologie wytwarzania energii elektrycznej

Technologie wytwarzania energii elektrycznej ró¿ni¹ siê pod wzglêdem rodzaju
oddzia³ywania na œrodowisko, a tak¿e w przypadku podobnych oddzia³ywañ ich in-
tensywnoœci¹ i zasiêgiem. Mo¿na wskazaæ nastêpuj¹ce rodzaje oddzia³ywañ:

– emisje zanieczyszczeñ powietrza atmosferycznego,
– zajêcie terenu,
– promieniowanie radioaktywne w warunkach normalnej pracy obiektów,
– pobór wody,
– zanieczyszczanie wód,
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– ha³as,
– wytwarzanie odpadów,
– oddzia³ywanie na œrodowisko w przypadku awarii.

W produkcji energii elektrycznej szczególnie uci¹¿liwa dla œrodowiska jest emi-
sja zanieczyszczeñ powietrza, dotycz¹ca przede wszystkim spalania paliw w elek-
trowniach na paliwa konwencjonalne (wêgiel kamienny i brunatny, olej opa³owy,
gaz ziemny). Ze wzglêdu na wielkoœæ emisji i ich uci¹¿liwoœæ najwiêksze znaczenie
maj¹ emisje: SOx, NOx, CO2 i py³y (Zanieczyszczenie atmosfery..., 1997.).

Wielkoœæ emisji zanieczyszczeñ zale¿y od szeregu czynników, s¹ to przede
wszystkim (Kamiñski, 2006, s. 98):

– rodzaj i jakoœæ paliwa: zawartoœæ czystego chemicznie wêgla, siarki, azotu
oraz substancji mineralnych, wartoœæ opa³owa,

– typ technologii: rodzaj instalacji (kot³y konwencjonalne, kot³y fluidalne, piece
przemys³owe, turbiny, gazowe itp.),

– rodzaj i umieszczenie palnika, rozmiar i wiek urz¹dzenia oraz jego stan tech-
niczny itd.,

– warunki eksploatacji: obci¹¿enie, temperatura, nadmiar powietrza, domieszki,
stosowana metoda ograniczenia emisji.

5. Szanse dostosowania siê energetyki
do wymagañ œrodowiskowych i ekonomicznych

Standardy ekologiczne maj¹ce wp³yw na dostosowanie siê energetyki do wyma-
gañ œrodowiskowych i ekonomicznych mog¹ byæ osi¹gane poprzez takie grupy
przedsiêwziêæ inwestycyjno-organizacyjnych, jak:

1. likwidacja Ÿróde³ istniej¹cych,
2. zaniechanie lub ograniczenie produkcji energii,
3. modernizacja istniej¹cych Ÿróde³ z wykorzystaniem ro¿nych mo¿liwych do

zastosowania technologii,
4. budowa nowych Ÿróde³ wytwarzania energii z zastosowaniem ró¿nego rodzaju

technologii ograniczaj¹cych emisjê zanieczyszczeñ do powietrza,
5. zastosowanie nowego rodzaju surowców do wytwarzania energii,
6. handel emisjami.

Zidentyfikowane sposoby i przedsiêwziêcia wdra¿ania standardów ekologicz-
nych w sektorze elektroenergetyki zosta³y sprowadzone do 6 grup i wywo³uj¹ one
wszystkie typowe dla dzia³alnoœci operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej skutki fi-
nansowe. W rachunkowoœci i sprawozdawczoœci finansowej przedsiêbiorstw skutki
dzia³añ ochronnych nie s¹ bezpoœrednio wyodrêbnione i uwidocznione. Trwaj¹ jed-
nak prace nad tworzeniem tzw. rachunkowoœci ekologicznej, inicjowane miêdzy in-
nymi przez Ministerstwo Œrodowiska i Ministerstwo Gospodarki (Famielec, 2005).
Pozwalaj¹ one wymieniaæ i mierzyæ finansowe skutki dzia³alnoœci ochronnej,
w tym dzia³añ wdra¿ania standardów ekologicznych.
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Do typowych kategorii finansowych, zawi¹zanych z przedsiêwziêciami ekolo-
gicznymi, nale¿¹:

– nak³ady (wydatki) inwestycyjne i tworzone przez nie aktywa,
– koszty (wydatki) bie¿¹ce,
– przychody (wp³ywy) ze sprzeda¿y,
– kapita³y w³asne,
– zobowi¹zania (jako Ÿród³a finansowania).

Skutecznoœæ ekologiczna przedsiêbiorstwa mo¿e pozytywnie wp³ywaæ na jego
potencja³ konkurencyjny. Uwzglêdnianie ekologicznych uwarunkowañ funkcjono-
wania przedsiêbiorstwa oraz wdra¿anie proœrodowiskowych dzia³añ na ka¿dym eta-
pie jego funkcjonowania (poczynaj¹c od planowania i przygotowywania procesu
produkcyjnego poprzez pozyskiwanie zasobów ekonomicznych proces produkcji a¿
po sprzeda¿ i zagospodarowanie odpadów pokonsumpcyjnych) mog¹ przynosiæ
okreœlone efekty ekologiczne. Te w³aœnie efekty ekologiczne mo¿na traktowaæ jako
potencjalne Ÿród³o korzyœci ekonomicznych. Osi¹ganie korzyœci umo¿liwia zdoby-
wanie potencjalnej przewagi konkurencyjnej. Wzrost si³y konkurencyjnej przedsiê-
biorstwa mo¿e byæ efektem wyprzedzania konkurentów w zakresie spe³nienia wy-
mogów ochrony œrodowiska.

Ze wzglêdu na zmiany zachodz¹ce w œwiadomoœci spo³ecznej, proekologiczne
procesy, polegaj¹ce na coraz powszechniejszej akceptacji czystego œrodowiska przy-
rodniczego jako elementu dobrobytu spo³ecznego i indywidualnego, przedsiêbior-
stwo mo¿e budowaæ swoj¹ przewagê konkurencyjn¹ poprzez zró¿nicowanie produk-
tu i respektowanie ekologicznych preferencji okreœlonych grup konsumentów. To
sprostanie ekologicznym gustom konsumentów mo¿e siê przek³adaæ na konkurencyj-
noœæ produktów przedsiêbiorstwa oraz prowadziæ do wzrostu popytu na oferowane
produkty, co jest równoznaczne ze zwiêkszeniem przychodów i umocnieniem pozy-
cji na rynku. Takimi produktami mog¹ byæ np.: czysta energia, odnawialna energia,
spe³nienie norm œrodowiskowych itp. Przewaga konkurencyjna osi¹gniêta w wyniku
wdra¿ania w przedsiêbiorstwie dzia³añ i zachowañ proekologicznych ma znaczenie
jako element konkurencyjnoœci tylko wówczas, gdy (Burzyñska, 2007, s. 56.):

– stworzone zostan¹ okreœlone warunki i sposoby liczenia i internalizacji kosz-
tów zewnêtrznych,

– stworzone zostan¹ warunki dla powszechnej i skutecznej egzekucji zobo-
wi¹zañ za korzystanie ze œrodowiska,

– nast¹pi wzrost œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa po³¹czony ze zmian¹
preferencji i wzorców konsumpcyjnych.

Do potencjalnych korzyœci z ekologicznych dzia³añ mo¿na zaliczyæ (Pindór,
2005, s. 203):

– osi¹gniêcie na rynku przewagi kosztowej, wynikaj¹cej ze wzrostu efektyw-
noœci ekonomicznej przedsiêbiorstwa po redukcji kosztów zwi¹zanych z korzysta-
niem ze œrodowiska,
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– osi¹gniêcie przewagi produktowej bêd¹cej wynikiem podniesienia jakoœci
i atrakcyjnoœci produktów oraz wzrostu zadowolenia i zaufania klientów do przed-
siêbiorstwa.

Dostosowanie polskiej elektroenergetyki do zaostrzonych wymagañ ekologicz-
nych bêdzie mia³o du¿y wp³yw na kszta³towanie siê cen energii elektrycznej. Poja-
wi¹ siê te¿ ró¿nice w cenach energii oferowanej przez poszczególnych wytwórców.
Koszty wdra¿ania dyrektyw unijnych bêd¹ bowiem ró¿ne dla ró¿nych wytwórców,
zale¿nie od zakresu modernizacji przeprowadzonych przez nich w ubieg³ych latach.

6. Prezentacja sektora elektroenergetycznego w Polsce

Do grupy elektrowni zawodowych nale¿¹ wytwórcy energii elektrycznej, s¹ to:
elektrownie zawodowe niezale¿ne, które obejmuj¹ dwie grupy: elektrownie i elek-
trociep³ownie (powsta³e w wyniku restrukturyzacji przedsiêbiorstw przemys³owych
i wydzielaniu ich jako odrêbnych jednostek, w wiêkszoœci dostarczaj¹ce energiê
elektryczn¹ jednemu odbiorcy finalnemu), elektrownie wodne oraz wykorzystuj¹ce
inne Ÿród³a odnawialne dzia³aj¹ce poza strukturami przedsiêbiorstw sieciowych
i wytwórczych sektora energetycznego. Elektrownie przemys³owe s¹ czêœci¹
zak³adów przemys³owych lub ich spó³kami zale¿nymi, a energia przez nie wytwo-
rzona jest zu¿ywana g³ównie na potrzeby macierzystego zak³adu przemys³owego.
Do tej grupy zaliczane s¹ elektrownie stanowi¹ce w³asnoœæ przedsiêbiorstw.

Najwiêkszy wytwórca energii elektrycznej w Polsce Grupa BOT GiE SA, po-
wsta³a w marcu 2004 roku. W jej w sk³ad wchodz¹: Elektrownia Be³chatów SA,
Kopalnia Wêgla Brunatnego Be³chatów SA, Elektrownia Opole SA, Elektrownia
Turów SA i Kopalnia Wêgla Brunatnego Turów SA. Zainstalowana moc elektrowni
wchodz¹cych w sk³ad holdingu BOT GiE SA wynosi oko³o 8 GWe. Drugi co do
wielkoœci producent energii, Po³udniowy Koncern Energetyczny SA, posiada
14-procentowy udzia³ w krajowym rynku energii elektrycznej. Zainstalowana moc
elektryczna tego koncernu wynosi 5055 MWe, a cieplna – 2541 MWt. PKE SA po-
wsta³ w 2000 roku. W jego sk³ad wesz³y: Elektrownia Jaworzno III SA, Elektrow-
nia £aziska SA, Elektrownia Siersza SA, Elektrownia £agisza SA i Elektrownia
Halemba SA. Spó³ka uzyska³a osobowoœæ prawn¹ 1 czerwca 2000 roku. W sk³ad
PKE SA, oprócz wymienionych elektrowni za³o¿ycieli, wchodz¹: Elektrownia Bla-
chownia, Elektrociep³ownia Katowice i Zespó³ Elektrociep³owni Bielsko-Bia³a.

Elektrownie umiejscowione s¹ w po³udniowej czêœci Polski, g³ównie na Œl¹sku,
co wynika z bliskoœci surowca wykorzystywanego do wytwarzania energii, jakim
jest wêgiel kamienny. Elektrownie, w których surowcem u¿ywanym do produkcji
energii jest wêgiel brunatny, umiejscowione s¹ w pobli¿u miejsc jego wydobywa-
nia.

Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach w Polsce opiera siê g³ównie na
wêglu kamiennym i brunatnym. W porównaniu z pozosta³ymi krajami europejskimi
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Polska ma dominuj¹c¹ rolê w wytwarzaniu energii elektrycznej ze Ÿróde³ konwen-
cjonalnych, tylko niewielki odsetek energii produkowany jest ze Ÿróde³ odnawial-
nych. Dynamicznie rozwijaj¹ siê technologie zwi¹zane z wykorzystaniem biomasy
(w³¹czaj¹c biogaz, wspó³spalanie biomasy z paliwami kopalnymi), wiatru oraz
wody w ma³ych elektrowniach wodnych o mocy do 5 MWe (Obwieszczenie, 2006).

Emisjê zanieczyszczeñ na przyk³adzie BOT Elektrowni Opole SA przedstawia
rysunek 1, na którym ukazano wielkoœci zu¿ycia podstawowych surowców, emisjê
podstawowych zanieczyszczeñ do atmosfery, iloœci odpadów oraz œcieków na jed-
nostkê wyprodukowanej energii w tej elektrowni.

Spe³nienie przez Polskê wymogów œrodowiskowych, dotycz¹cych ograniczania
emisji zanieczyszczeñ do powietrza, wymaga³o koordynacji dzia³añ ze strony w³adz
pañstwowych, instytucji ekologicznych i przedstawicieli sektora elektroenergetyki.
Mia³o na celu wypracowanie optymalnej strategii zarz¹dzania œrodowiskiem przy-
rodniczym, tak by wprowadzone uregulowania prawne by³y spójne z realizacj¹ ce-
lów gospodarczych. W œwietle bie¿¹cych i d³ugoterminowych celów polityki ekolo-
gicznej pañstwa oraz warunków rozwoju sektora elektroenergetycznego istotnego
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Rys. 1. Wielkoœci zu¿ycia podstawowych surowców, emisja zanieczyszczeñ, iloœci odpadów oraz œcie-
ków na jednostkê wyprodukowanej energii w BOT Elektrowni Opole SA w 2005 roku

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie Deklaracja œrodowiskowa BOT Elektrowni Opole SA,
Brzezie 2006.



znaczenia nabiera odpowiedni dobór instrumentów ekonomicznych, umo¿li-
wiaj¹cych realizacjê redukcji zanieczyszczeñ w sektorze. Podstawow¹ przes³ank¹
ich wyboru powinna byæ efektywnoœæ ekonomiczna, co oznacza, ¿e osi¹gniêcie
celu, jakim jest utrzymanie ¿¹danego poziomu emisji zanieczyszczeñ, odbywaæ siê
bêdzie najmniejszym dla spo³eczeñstwa kosztem.

Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez modyfikacjê, modernizacjê procesów
technologicznych i zwiêkszenie efektywnoœci wykorzystania energii jest jednym ze
sposobów dostosowywania siê do standardów ekologicznych. Dzia³ania podjête
w tym zakresie to zakup nowych technologii, urz¹dzeñ i wyposa¿enia ograni-
czaj¹cego emisjê zanieczyszczeñ w elektrowniach, dzia³ania inwestycyjne
i wdro¿eniowe „czystszych” technologii w elektrowniach. Elektroenergetyka pod-
jê³a prace budowlane i modernizacyjne (g³ównie budowê instalacji odsiarczania
spalin, modernizacjê i wymianê instalacji odpylaj¹cych oraz instalacjê odazotowa-
nia spalin metodami pierwotnymi). Funkcjonuj¹ce technologie ochronne pozwalaj¹
na ograniczenie emisji zanieczyszczeñ py³owych, SO2 i NOx, nie uda³o siê jednak
opracowaæ efektywnej kosztowo metody redukcji emisji CO2. Ograniczenie emisji
tego gazu mo¿liwe jest jedynie poprzez zmniejszenie zu¿ycia paliw wysokowêglo-
wych.

W przypadku elektrowni konieczne jest podjêcie dzia³añ maj¹cych na celu o¿y-
wienie inwestycji w moce wytwórcze, w zwi¹zku z wy³¹czeniami Ÿróde³ niedosto-
sowanych do standardów. Zgodnie z programami rz¹dowymi przeprowadzona jest
konsolidacja pozioma i pionowa w sektorze elektroenergetycznym oraz póŸniejsza
prywatyzacja, które pozwol¹ na pozyskanie przez wytwórców iloœci œrodków finan-
sowych wystarczaj¹cych na przeprowadzenie niezbêdnych inwestycji. Wprowadzo-
na do ustawy Prawo energetyczne mo¿liwoœæ opracowania instrumentów wspie-
raj¹cych rozwój inwestycji w nowe moce mo¿e te¿ s³u¿yæ temu celowi, jednak
konieczne jest jeszcze okreœlenie specjalistycznych narzêdzi i procedur.

7. Zakoñczenie

Koniecznoœæ dostosowania siê do zaostrzonych wymagañ œrodowiskowych
i ekonomicznych dla jednych elektrowni stanowi szanse, a dla innych jest to po-
wa¿ne zagro¿enie. Elektrownie musz¹ byæ konkurencyjne, aby umieæ dostosowy-
waæ siê do zmieniaj¹cego siê otoczenia. Elektrownie rozumiej¹ pojêcie konkuren-
cyjnoœæ, jako umiejêtnoœæ osi¹gania i/lub utrzymania przewagi konkurencyjnej.
Konkurencyjnoœæ to osi¹gniêcie trwa³ej zdolnoœci do wytwarzania energii odpowia-
daj¹cej popytowi oraz umiejêtnoœæ jej sprzeda¿y po cenie, co najmniej pokry-
waj¹cej koszty wytwarzania, a zarazem zapewniaj¹cej zysk. Byæ konkurencyjnym
oznacza sprzeda¿ energii z zyskiem zarówno w kraju, jak i za granic¹, d¹¿enie do
realizacji swych interesów, próbê przedstawienia korzystniejszej od innych oferty
cenowej, jakoœci lub innych cech wp³ywaj¹cych na decyzje zawarcia transakcji.
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Polish Power Plants Against a Background
of Tightening Environmental Requirements

S u m m a r y: Power industry is a field which exterts a significant influence on the natural envi-
ronment. This impact can be analysed in two aspects: using fossil energy resources and con-
taminating the natural environment with gases, ashes and other waste of the combustion pro-
cess. The necessity to adjust to tightened environemntal and economic requirements is a chance
for some power plants and a serious threat for others. Power plants must be competitive in or-
der to be able to adjust to the changing environment.
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