3. OCHRONA ŒRODOWISKA W £AÑCUCHU WARTOŒCI
Dzia³alnoœæ Grupy TAURON w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze
wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem siê zasobów i nadmiernym
zanieczyszczeniem œrodowiska, d¹¿ymy do osi¹gniêcia naszych celów biznesowych z jednoczesn¹ trosk¹ o to by nasz
rozwój przebiega³ w sposób zrównowa¿ony, czyli mo¿liwie jak najbardziej obojêtny dla œrodowiska. Modernizujemy
energetyczne i cieplne linie przesy³owe, aby straty energii by³y jak najmniejsze, rozwijamy czyste technologie wêglowe
i wdra¿amy inwestycje w badania nad wychwytywaniem dwutlenku wêgla. Oprócz realizacji inwestycji minimalizuj¹cych
negatywny wp³yw na otoczenie wdra¿amy równie¿ system zarz¹dzania œrodowiskowego, by usystematyzowaæ
i skoordynowaæ dzia³ania wszystkich spó³ek Grupy TAURON. Prowadzimy tak¿e kampanie edukacyjne skierowane
do naszych dostawców i klientów.

1. Cele
Cel 1:

Do 2020 r. co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej bêdzie pochodzi³o ze Ÿróde³ odnawialnych.

Zmiany klimatyczne to dziœ jedno z najwiêkszych wyzwañ, przed jakimi stoi sektor energetyczny. W odpowiedzi
na decyzje legislacyjne Unii Europejskiej dotycz¹ce celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i udzia³u odnawialnych Ÿróde³
energii w produkcji energii elektrycznej, Grupa TAURON inwestuje w Ÿród³a zielonej energii – w tym przede wszystkim
w energetykê wiatrow¹, wodn¹ i w spalanie biomasy. To prze³o¿y siê bezpoœrednio na ograniczenie negatywnego
oddzia³ywania na œrodowisko, znajduj¹c tak¿e pozytywne odzwierciedlenie w redukcji kosztów zwi¹zanych z ochron¹
œrodowiska.

W 2013 r. wprowadziliœmy wiele
dzia³añ, proces osi¹gania za³o¿onego
celu trwa
•
•
•

Odsetek zielonej energii wyprodukowanej przez Grupê TAURON w 2013 r.
wyniós³ 7,1 proc. (wzrost o 12 proc. w stosunku do 2012 r.);
Ju¿ ponad 180 MW mocy zainstalowanej maj¹ wszystkie dzia³aj¹ce w Grupie
TAURON farmy wiatrowe;
Kocio³ biomasowy Elektrowni Jaworzno III – najwiêksza inwestycja biomasowa
Grupy TAURON – w 2013 r. wyprodukowa³ 199 tys. MWh zielonej energii.
Pozwoli³o to na zmniejszenie bilansu emisji o 1,5 proc. (blisko
235 tys. ton CO2).

Inwestujemy w energiê pozyskiwan¹ z wiatru. Energia z odnawialnych Ÿróde³ to m.in. odpowiedŸ na rosn¹ce
oczekiwania naszych klientów, którym Grupa TAURON umo¿liwia korzystanie z w pe³ni ekologicznego produktu.
Inwestycje w Ÿród³a zielonej energii i efektywna ich eksploatacja to równie¿ sposób na zwiêkszanie wartoœci Grupy TAURON.
W ci¹gu zaledwie piêciu lat struktura portfela wytwórczego spó³ki TAURON Ekoenergia, naszego g³ównego wytwórcy
zielonej energii, zmieni³a siê na korzyœæ energetyki wiatrowej. W 2008 r. nie posiadaliœmy ¿adnej farmy wiatrowej,
a obecnie ju¿ 58 proc. mocy zainstalowanej spó³ki pochodzi z czterech parków wiatrowych. Pozosta³¹ czêœæ wytwarzaj¹
elektrownie wodne.
Farmy wiatrowe dzia³aj¹ce w Grupie TAURON maj¹ ju¿ ponad 180 MW mocy zainstalowanej. Pod koniec
paŸdziernika 2013 r. uruchomione zosta³y nowe parki w Wicku (województwo pomorskie) i Marszewie (województwo
zachodniopomorskie). Park w Marszewie jest jedn¹ z wiêkszych tego typu inwestycji w kraju. Wczeœniej TAURON Ekoenergia
uruchomi³ park wiatrowy w Lipnikach (2011 r.) i zainwestowa³ w licz¹c¹ ju¿ ponad 11 lat farmê wiatrow¹ w Zagórzu.
Inwestycje w odnawialne Ÿród³a energii (OZE) to nie tylko kwestia dywersyfikacji energetycznej. To tak¿e wykorzystanie
miejscowych Ÿróde³, wspó³praca z lokalnymi samorz¹dami i istotny wk³ad w generowanie gospodarczego wzrostu
w regionie. Wp³ywy z podatków, wzrost zatrudnienia przy budowie inwestycji i eksploatacji jednostek, poprawa standardu
¿ycia mieszkañców, mo¿liwoœci realizacji inwestycji d³ugoterminowych i infrastruktury technicznej, budowa dróg
dojazdowych, których u¿ywaj¹ mieszkañcy – to tylko czêœæ korzyœci widocznych w regionie, na którego terenie prowadzona
jest inwestycja. OZE to wreszcie budowa przyjaznego wizerunku dostawcy zielonej energii, spó³ki rozwijaj¹cej przyjazne
dla œrodowiska technologie sprzyjaj¹ce zmniejszeniu emisji CO2. Dlatego w Grupie TAURON na bie¿¹co monitorowany
jest rynek energetyczny i prowadzone s¹ analizy pod k¹tem mo¿liwego dalszego rozwoju tego obszaru.
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Inwestujemy w energiê pozyskiwan¹ z wody. TAURON Ekoenergia posiada tak¿e 35 elektrowni wodnych
– umiejscowionych na po³udniowym zachodzie Polski w województwach: dolnoœl¹skim, opolskim i ma³opolskim.
Wiêkszoœæ z nich jest aktualnie modernizowana, w wyniku czego poprawia siê sprawnoœæ urz¹dzeñ i efektywnoœæ
gospodarowania wod¹. Hydroelektrownie ³¹cz¹ tradycjê architektoniczn¹ z technologiczn¹ nowoczesnoœci¹ – wewn¹trz
zabytkowych obiektów (stanowi¹cych czêsto turystyczn¹ atrakcjê regionu) pracuj¹ zautomatyzowane generatory.
W wyniku modernizacji elektrowni wodnych wzrasta tak¿e bezpieczeñstwo funkcjonowania obiektów pe³ni¹cych czêsto
funkcje przeciwpowodziowe i hydrotechniczne. Aby elektrownie wodne Grupy TAURON by³y w pe³ni przyjazne œrodowisku,
podejmujemy dodatkowe wysi³ki, minimalizuj¹ce ich ujemne oddzia³ywanie, np. budowane s¹ przep³awki u³atwiaj¹ce
migracjê ryb.
Nasze inwestycje w zielone Ÿród³a energii nie ograniczaj¹ siê wy³¹cznie do spó³ki TAURON Ekoenergia. TAURON
Wytwarzanie realizuje w³asn¹ strategiê w zakresie zrównowa¿onego rozwoju. Aby zwiêkszyæ udzia³ energii odnawialnej
w produkcji, oddany do eksploatacji zosta³, przy zastosowaniu najlepszych dostêpnych technologii (BAT), blok opalany
biomas¹ w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II. Wyposa¿ony jest on w kocio³ fluidalny o mocy 50 MW i spala wy³¹cznie
biomasê leœn¹ i roln¹. To najwiêksza tego typu inwestycja Grupy TAURON. Produkcja pr¹du przez tê jednostkê ruszy³a
na pocz¹tku 2013 r. Wybudowana jednostka, dziêki pe³nej automatyzacji, jest najbezpieczniejszym tego typu blokiem
w Polsce. Kocio³ spala do 50 ton biomasy na godzinê, czyli a¿ 360 tys. ton rocznie. W 2013 r. wyprodukowano w ten sposób
199 tys. MWh zielonej energii. Pozwoli³o to na zmniejszenie emisji dwutlenku wêgla w ci¹gu roku o ok. 235 tys. ton.
We wrzeœniu 2013 r. koncesjê na wytwarzanie ekologiczne energii uzyska³ innowacyjny blok opalany biomas¹ o mocy 20 MW
w Elektrowni Stalowa Wola. Jego urz¹dzenia zaopatrzone s¹ w palniki, dziêki którym mo¿liwe jest spalanie biomasy
w postaci py³u. S¹ one w stanie spaliæ 22 tony biomasy na godzinê. Zainstalowane w Stalowej Woli urz¹dzenia mog¹
ponadto byæ zasilane biomas¹ nieprzetworzon¹, co zapewnia wiêksz¹ efektywnoœæ procesu. W 2013 r. Elektrownia Stalowa
Wola wyprodukowa³a w ten sposób 47 tys. MWh zielonej energii. Inwestycje TAURON Wytwarzanie daj¹ nadziejê na nawet
dwukrotne zwiêkszenie zu¿ycia biomasy w Grupie w ci¹gu najbli¿szych trzech lat.

Cel 2:

Obni¿ymy poziom zanieczyszczeñ powietrza, inwestuj¹c w nowoczesne technologie i modernizacjê
istniej¹cych jednostek wytwórczych, a tak¿e zwiêkszaj¹c wydajnoœæ produkcji.

Jednym z negatywnych skutków produkcji energii elektrycznej i ciep³a jest emisja gazów cieplarnianych
i zanieczyszczanie powietrza, a najwa¿niejszym wyzwaniem w tym kontekœcie – jej redukcja. Od pocz¹tku istnienia Grupy
TAURON prowadzonych jest wiele inwestycji w tym zakresie, m.in. w odnawialne Ÿród³a energii i w niskoemisyjne
technologie. Nowe rozwi¹zania pozwalaj¹ czerpaæ z dostêpnych zasobów surowców nieodnawialnych (wêgiel, ropa, gaz)
przy ograniczonym negatywnym wp³ywie na œrodowisko.

W 2013 r. wprowadziliœmy wiele
dzia³añ, proces osi¹gania za³o¿onego
celu trwa
•

Zak³ady spó³ki TAURON Wytwarzanie wyemitowa³y ponad 11 tys. ton CO2
mniej ni¿ rok wczeœniej;

•

Emisje zwi¹zków NOx w Grupie TAURON w 2013 r. by³y o 11 proc. ni¿sze ni¿
w 2012 r.;

•

Budowa bloku energetycznego w Elektrowni £agisza o wysokiej sprawnoœci
(ok. 58 proc.), zerowej emisji py³u, niskiej emisji dwutlenku siarki, tlenków
azotu i dwutlenku wêgla ma sprostaæ wymogom emisyjnym w 2016 r.;

•

Budowa bloku energetycznego w ZEC Bielsko-Bia³a, drugiej jednostki w Polsce
posiadaj¹cej akumulator ciep³a.

Analizujemy ryzyko zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi. Specyfika dzia³alnoœci Grupy TAURON – oparcie
wytwarzania energii na wyczerpuj¹cych siê zasobach i szeroki zakres oddzia³ywania na œrodowisko – powoduje, ¿e wci¹¿
musimy aktualizowaæ listê zagro¿eñ. W 2013 r. dostrze¿one zosta³y nastêpuj¹ce rodzaje ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹
przedsiêbiorstwa, wynikaj¹ce ze zmian klimatycznych:
•
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Ryzyko zwi¹zane z emisj¹ CO2 i koniecznoœci¹ umorzenia odpowiedniej iloœci uprawnieñ do emisji. Jest ono
bezpoœrednio skorelowane z mo¿liwoœci¹ niewype³nienia obowi¹zku w wyniku ograniczonej dostêpnoœci pozwoleñ do
emisji na rynku. Dodatkowym czynnikiem s¹ zmiany polityki wsparcia dla energii wytwarzanej w OZE i w kogeneracji.
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W wyniku umorzenia b³êdnej liczby œwiadectw pochodzenia b¹dŸ uiszczenia b³êdnej wartoœci op³aty zastêpczej
Grupa TAURON mog³aby ponieœæ dodatkowe koszty na skutek na³o¿onych kar. Dok³adnie analizujemy i staramy siê
minimalizowaæ ryzyko zwi¹zane ze zmiennoœci¹ cen uprawnieñ do emisji CO2;
•

Ryzyko czynników atmosferycznych i zmian klimatycznych. Zmiennoœæ temperatury powietrza ma znacz¹cy wp³yw
na kszta³towanie siê zapotrzebowania na ciep³o i energiê elektryczn¹;

•

Ryzyko niestabilnego systemu prawnego i regulacji unijnych zwi¹zanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego,
w tym z ochron¹ œrodowiska;

•

Ryzyko œrodowiskowe, w tym zwi¹zane z warunkami atmosferycznymi. Niedostosowanie do uregulowañ prawnych,
mo¿liwoœæ wyst¹pienia szkody w œrodowisku czy powa¿nej awarii przemys³owej wi¹¿e siê ze stratami i koniecznoœci¹
ponoszenia kosztów – kary, odszkodowañ lub napraw;

•

Ryzyko zwi¹zane z zagro¿eniem realizacji zadañ produkcyjnych, zagro¿eniem bezpieczeñstwa prowadzenia ruchu
zak³adu górniczego i bezpieczeñstwa za³ogi w wyniku dzia³ania czynników naturalnych w ramach rozwoju robót
górniczych, trudnoœci zwi¹zane z warunkami stropowo-sp¹gowymi, które komplikuj¹ proces eksploatacji, jak równie¿
zagro¿enia naturalne wystêpuj¹ce w zak³adach górniczych.

Zarówno przeobra¿enia w œrodowisku naturalnym, jak i zmieniaj¹ce siê otoczenie regulacyjne stanowi¹ dla nas wa¿ny
impuls do ci¹g³ego poszukiwania i wdra¿ania nowych technologii oraz podnoszenia efektywnoœci energetycznej procesów
wytwarzania i dystrybucji energii i ciep³a. Rozwój innowacyjnoœci to tak¿e szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
i odpowiedŸ na rosn¹ce oczekiwania naszych klientów.

Anga¿ujemy siê w dyskusje legislacyjne. Obszar zmian klimatycznych i zwi¹zanych z nim konsekwencji regulacyjnych
jest dla Grupy TAURON obszarem wielowymiarowego ryzyka.

Oczekiwanie interesariuszy:
Opisanie, jak zmiany w œrodowisku regulacyjnym przek³adaj¹ siê na dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa, jakie nios¹
ze sob¹ zagro¿enia dla firmy i jej interesariuszy.

Jednym z przedmiotów najgorêtszych debat na forum Unii Europejskiej s¹ obecnie regulacje w zakresie ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych. W Brukseli i w pañstwach cz³onkowskich trwaj¹ dyskusje, jak pogodziæ cele zwi¹zane
z rozwojem gospodarki niskoemisyjnej z efektywnoœci¹ ekonomiczn¹. W krajach, w których – tak jak w Polsce – gospodarka
opiera siê w znacznej mierze na wêglu, decyzje narzucaj¹ce radykalne ograniczenie emisji mog¹ siê wi¹zaæ ze wzrostem
kosztów i zagro¿eniem dla konkurencyjnoœci gospodarki opartej w g³ównej mierze na przemyœle energoch³onnym.
Grupa TAURON aktywnie uczestniczy w debacie publicznej nad polityk¹ klimatyczn¹ i energetyczn¹ UE, a tak¿e czynnie
anga¿uje siê w prace badawczo-rozwojowe na rzecz poszukiwania nowych, niskoemisyjnych technologii, które pozwol¹
na osi¹gniêcie celów redukcyjnych w sposób efektywny kosztowo. Spó³ki Grupy TAURON, w oparciu o ustawê z 28 kwietnia
2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, uczestnicz¹ w Europejskim Systemie Handlu
Emisjami (EU ETS). TAURON Wytwarzanie za rok 2013 umorzy³ 17 277 731 uprawnieñ do emisji, przy czym umorzone
darmowe uprawnienia stanowi³y 15,05 proc. tej liczby, pozosta³e zaœ zosta³y zakupione na rynku uprawnieñ. Zarz¹dzanie
portfelem uprawnieñ do emisji w spó³ce TAURON Ciep³o odbywa siê w ramach wspó³pracy w zakresie zarz¹dzania
portfelem uprawnieñ do emisji CO2 z Zarz¹dc¹ Grupy Instalacji TAURON Polska Energia. W ramach umowy TAURON
Polska Energia jest zobowi¹zany do opracowania strategii dzia³ania w zakresie emisji CO2.
TAURON Ekoenergia ma umowê pozyskania i sprzeda¿y jednostek redukcji emisji dla Farmy Wiatrowej Lipniki
i Elektrowni Wodnej Bobrowice IV, ale ze wzglêdu na nisk¹ cenê uprawnieñ do tej pory nie dosz³o do ich sprzeda¿y.
Istotne znaczenie dla kierunków rozwoju obszaru wytwarzanie bêdzie mia³o tak¿e stworzenie krajowego systemu
uwierzytelniania biomasy do weryfikacji jej jakoœci, co zaproponowa³ Urz¹d Regulacji Energetyki. System ten mia³by
usprawniæ procedury wydawania œwiadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej przy wykorzystaniu
biomasy, a tak¿e wyeliminowaæ istniej¹ce na rynku nieprawid³owoœci. Stanowi³by swego rodzaju gwarancjê jakoœci
i pochodzenia surowca w ca³ym ³añcuchu dostaw. Rozwi¹zanie to, w œwietle braku stosownych regulacji prawnych,
opiera³oby siê na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa. Ta propozycja spotka³a siê z aprobat¹ wszystkich zainteresowanych
stron. Prace nad krajowym systemem uwierzytelniania biomasy wci¹¿ trwaj¹.
Liczne kontrowersje wzbudzi³y te¿ dyskutowane na ró¿nych szczeblach propozycje zakazu palenia wêglem
w piecach w gospodarstwach domowych. Wed³ug opublikowanego w paŸdzierniku 2013 r. raportu Europejskiej Agencji
Œrodowiska Kraków zajmuje trzecie miejsce na liœcie miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu.
Dlatego w³adze miasta jako pierwsze w Polsce zdecydowa³y siê na wprowadzenie takiego zakazu. To rozwi¹zanie
jest rozwa¿ane tak¿e w innych jednostkach samorz¹dowych w kraju. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e dotknie to du¿ej
liczby osób – w Polsce piece wêglowe s¹ zainstalowane w a¿ 1,2 mln domów. Dla spó³ek wêglowych mo¿e to oznaczaæ
utratê sporego rynku zbytu.
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D¹¿ymy do ograniczenia emisji zanieczyszczeñ gazowych i py³owych
Oczekiwanie interesariuszy:
Ukazanie w raporcie poziomów emisji, do jakich docelowo d¹¿y Grupa TAURON, i porównanie ich z aktualnymi
wynikami.

Bezpoœrednie emisje gazów cieplarnianych1, 2
Bezpoœrednia ca³kowita wartoœæ emisji gazów
cieplarnianych (tony CO2)
Emisja biogennego dwutlenku wêgla w tonach
metrycznych ekwiwalentu CO2 (biomasa, biogaz etc.)

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

SUMA

9 739

17 838 653

3 823 525

21 671 917

0

485 948

0

485 948

1 521

-11 358

725 007

715 170

Zmiana ca³kowitej wartoœci emisji gazów
cieplarnianych, wyra¿onej w ekwiwalencie ton CO2,
w porównaniu z rokiem bazowym (2012)
1
Emisja CO2 ze spalania biomasy nie wlicza siê do sumy emisji ze spalania paliw, zgodnie z zasadami wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami
do emisji oraz IPCC. Podejœcie to jest równowa¿ne ze stosowaniem zerowego wskaŸnika emisji dla biomasy.
2
Emisja wyliczana wed³ug zatwierdzonych przez w³aœciwe urzêdy marsza³kowskie planów monitorowania na podstawie rozporz¹dzenia Komisji (UE)
nr 601/2012 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektyw¹ 2003/87/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady.

Emisja NOx, SOx i innych istotnych zwi¹zków
emitowanych do powietrza (w tonach)

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

SUMA

NOx

7

25 810

2 808

28 625

SOx

12

31 013

5 075

36 101

11

1

1 446

6702

2 127

8

3

45

0

53

Py³ zawieszony
Py³ technologiczny
1

Py³ wapienny, ca³kowity (w tym zawieszony).

2

Py³ ze spalania paliw.

3

Py³ ze spalania mia³u wêglowego.

Koniecznoœæ dostosowania technologii produkcji do zaostrzonych norm emisyjnych, które bêd¹ obowi¹zywa³y
od 2016 r., spowodowa³a, ¿e TAURON Ciep³o rozpocz¹³ projekt przebudowy kot³a fluidalnego w ZW Tychy. W 2013 r.
realizowany by³ drugi etap inwestycji, w ramach którego zmodernizowano instalacjê gospodarki olejowej, uzyskano
pozwolenie na budowê bloku BC50 wraz z gospodarkami towarzysz¹cymi i rozpoczêto realizacjê projektu. Inwestycja
umo¿liwi nie tylko spe³nienie norm emisyjnych w 2016 r., ale te¿ zwiêkszenie rocznych wolumenów sprzeda¿y energii
elektrycznej i pozyskanie dodatkowych przychodów z zielonych certyfikatów. Umocni te¿ pozycjê ZW Tychy jako znacz¹cego
producenta ciep³a i energii elektrycznej w regionie oraz pozwoli na utrzymanie statusu g³ównego wytwórcy ciep³a dla miasta
Tychy.
Dotychczas zrealizowane zadania pozwoli³y na uzyskanie nastêpuj¹cych redukcji emisji:
•

emisja NOx – 3760 ton;

•

emisja SOx – 279 ton;

•

emisja py³ów zawieszonych – 1182 tony.

•

budowê bloku ciep³owniczego na terenie ZEC Bielsko-Bia³a. Inwestycja zast¹pi³a wyeksploatowane jednostki
wytwórcze, jest wysokosprawn¹ jednostk¹ spe³niaj¹c¹ wszelkie wymogi w zakresie ochrony œrodowiska dotycz¹ce

Wœród pozosta³ych inwestycji realizowanych lub zakoñczonych w 2013 r. warto wymieniæ tak¿e:

emisji NOx, SO2 i py³ów. Blok zosta³ przekazany do eksploatacji w czerwcu 2013 r., staj¹c siê podstawowym Ÿród³em
ciep³a dla miasta Bielsko-Bia³a;
•
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budowê nowego bloku energetycznego na terenie Elektrowni Jaworzno III. Nowy blok bêdzie siê charakteryzowa³
wysok¹ sprawnoœci¹, a tak¿e niskimi poziomami emisji NOx, SO2, CO2 i py³ów. W 2013 r. wybrano wykonawcê
i rozpoczêto dzia³ania zwi¹zane z przygotowaniem placu budowy i wyprowadzeniem mocy z nowej jednostki
wytwórczej;
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•

budowê instalacji odazotowania spalin w szeœciu blokach Elektrowni Jaworzno III i w czterech blokach Elektrowni
£aziska. Pozwoli to zmniejszyæ emisjê NOx w jednostkach do poziomu 200 mg/Nm3, który bêdzie obowi¹zywa³
od 2018 r. (wyj¹tek dla tej konkretnej jednostki przyznany w ramach derogacji; dla bloków ni¹ nieobjêtych wi¹¿¹cy

jest rok 2016). Do koñca 2013 r. zakoñczono prace w szeœciu spoœród 10 bloków.
Wiele inwestycji zmierzaj¹cych do ograniczenia emisji gazów i py³ów do atmosfery jest obecnie w toku, przez co
na rezultat w postaci znacz¹cych redukcji emisji trzeba bêdzie poczekaæ nawet kilka lat. Dlatego, obok wdra¿ania
najlepszych dostêpnych rozwi¹zañ, ci¹gle poszukujemy nowych. W ramach projektu KIC InnoEnergy TAURON Wytwarzanie,
we wspó³pracy z Akademi¹ Górniczo-Hutnicz¹ w Krakowie (AGH), realizuje projekt budowy instalacji demonstracyjnej
do monitorowania i redukcji emisji rtêci ze spalania wêgla w kot³ach py³owych. Wk³adem w projekt ze strony TAURON
Wytwarzanie jest czêœciowe finansowanie budowy, uruchomienia i eksploatacji podczas badañ instalacji demonstracyjnej.
Koniecznoœæ usuwania rtêci z gazów spalinowych emitowanych do atmosfery wynika z wymogów formalnoprawnych.
W paŸdzierniku 2013 r. w Japonii 140 pañstw z ca³ego œwiata, w tym Polska, uczestniczy³o w konferencji w sprawie konwencji
Minamata (konwencji rtêciowej) reguluj¹cej problem gospodarowania rtêci¹. Konwencja czeka na ratyfikacjê przez co
najmniej 50 pañstw-sygnatariuszy, wejdzie wiêc w ¿ycie najwczeœniej za 3–5 lat. Choæ Polska jeszcze jej nie podpisa³a,
rozumiemy w Grupie TAURON przes³anie paktu. St¹d wraz z naukowcami z AGH szukamy najefektywniejszej ekonomicznie
i technicznie metody aktywnej redukcji emisji rtêci podczas procesów produkcji energii elektrycznej i cieplnej w naszych
elektrowniach wêglowych. Do tego niezbêdne jest uzyskanie wiarygodnych danych dotycz¹cych rzeczywistej emisji rtêci
i mo¿liwoœci wykorzystania istniej¹cych ju¿ metod oczyszczania z niej gazów spalinowych.
Zakoñczenie budowy instalacji demonstracyjnej planowane jest na 2014 r., wtedy te¿ nast¹pi rozpoczêcie etapu
badawczego. Spodziewanymi rezultatami projektu s¹:
okreœlenie skali problemu emisji rtêci w jednostkach wytwórczych TAURON Wytwarzanie w œwietle planowanego
•
wprowadzenia konwencji rtêciowej;
opracowanie nowej technologii redukcji emisji rtêci;
•
wykonanie badañ eksploatacyjnych instalacji demonstracyjnej w celu okreœlenia optymalnych parametrów pracy
•
oraz identyfikacji metod i mo¿liwoœci obni¿enia emisji rtêci przy spalaniu wêgla;
•

okreœlenie mo¿liwoœæ implementacji technologii w innych obiektach TAURON Wytwarzanie;

•

opracowanie koncepcji systemu monitorowania emisji rtêci w elektrowniach spalaj¹cych wêgiel kamienny w kot³ach
py³owych.

Szczególnym obszarem, z którym wi¹¿emy du¿e nadzieje, s¹ badania nad technologiami wychwytywania i sk³adowania
dwutlenku wêgla, które prowadzimy w ramach wielostronnego projektu badawczego. Wiêcej o tym w rozdziale „Zarz¹dzanie
wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym”.

Cel 3:

Bêdziemy aktywnie zarz¹dzaæ dzia³aniami spó³ek z Grupy TAURON, aby minimalizowaæ wp³yw na otoczenie,
wykorzystuj¹c najlepsze standardy i systemy zarz¹dzania œrodowiskowego.

Oczekiwanie interesariuszy:
Przekazanie pe³nej informacji na temat dzia³añ inwestycyjnych podejmowanych przez Grupê TAURON, maj¹cych
zmniejszyæ niepo¿¹dany wp³yw przedsiêbiorstwa na œrodowisko.

Ochrona œrodowiska naturalnego jest istotnym elementem dzia³alnoœci prowadzonej w obszarze wydobycia wêgla,
wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a oraz ich dystrybucji. Powinna te¿ znaleŸæ odzwierciedlenie w sprzeda¿y i obs³udze
klienta. Aby tak siê sta³o, pracujemy nad usystematyzowaniem zarz¹dzania tym obszarem w Grupie TAURON, doskonal¹c
systemy zarz¹dzania œrodowiskowego, a tak¿e buduj¹c œwiadomoœæ ekologiczn¹ pracowników i promuj¹c postawy
proœrodowiskowe w miejscu pracy.

W 2013 r. wprowadziliœmy wiele
dzia³añ, proces osi¹gania za³o¿onego
celu trwa
•

Utrzymaliœmy certyfikacjê systemów zarz¹dzania œrodowiskiem w TAURON
Wytwarzanie;

•

Wdra¿amy systemy ISO 14001 i system EMAS w ramach Grupy Kapita³owej.
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Inwestujemy w ochronê œrodowiska. Efektywna produkcja energii elektrycznej i cieplnej to najwiêksze, choæ
niejedyne wyzwanie, z jakim przysz³o siê mierzyæ bran¿y w kontekœcie ochrony œrodowiska. Dlatego w Grupie TAURON
prowadzone s¹ inwestycje niekoniecznie bezpoœrednio zwi¹zane z produkcj¹ energii, które zdecydowanie zmniejszaj¹
negatywny wp³yw firmy na otoczenie. W 2013 r. ³¹czna kwota przeznaczona na ten cel we wszystkich spó³kach wynios³a
ponad 806 tys. z³.
Jednym z przyk³adów jest inwestycja TAURON Ciep³o w modernizacjê wêz³ów cieplnych. Przedsiêwziêcie znalaz³o siê
wœród 102 inwestycji, które wybrane zosta³y przez Urz¹d Regulacji Energetyki spoœród 209 ofert s³u¿¹cych poprawie
efektywnoœci energetycznej. Uzyskano tzw. bia³e certyfikaty, czyli œwiadectwa efektywnoœci energetycznej, bêd¹ce
zbywalnym prawem maj¹tkowym równowa¿nym z iloœci¹ zaoszczêdzonej energii. Aby je otrzymaæ, TAURON Ciep³o
musia³ zmniejszyæ straty w wêz³ach cieplnych w 25 budynkach zasilanych z sieci ciep³owniczej. Pozwoli³o to zaoszczêdziæ
energiê na poziomie 110 ton (ton oleju ekwiwalentnego) w ci¹gu roku. Zgodnie z ustaw¹ o efektywnoœci energetycznej
z 15 kwietnia 2011 r. przedsiêbiorstwa, które sprzedaj¹ energiê elektryczn¹, ciep³o lub paliwa gazowe odbiorcom koñcowym,
maj¹ coroczny obowi¹zek przedstawienia prezesowi URE okreœlonej liczby œwiadectw efektywnoœci energetycznej do
umorzenia. Brak certyfikatów oznacza koniecznoœæ uiszczenia op³aty zastêpczej.
Z kolei Kopalnia Wapienia Czatkowice przyjê³a strategiê, która obejmuje m.in. wzrost efektywnoœci energetycznej
procesów technologicznych. Podczas przemia³u wapienia wykorzystywane jest ciep³o ze spalania gazu ziemnego
i sprê¿one powietrze. Zabudowane sprê¿arki emituj¹ ok. 180 GJ energii miesiêcznie. By ta iloœæ ciep³a siê nie marnowa³a,
spó³ka zrealizowa³a w 2013 r. projekt odzysku ciep³a odpadowego ze sprê¿arek. Uk³ad odzysku ciep³a jest trzystopniowym
wymiennikiem olej – woda – powietrze. Powietrze z otoczenia zasysane jest do uk³adu przemia³u i przejmuje energiê
ciep³a odpadowego. Jego ponowne u¿ycie w procesie mo¿e obni¿yæ zu¿ycie gazu nawet do 3 proc. Innym dzia³aniem
podejmowanym przez KW Czatkowice w obszarze efektywnoœci energetycznej jest termomodernizacja obiektów

przemys³owych. Audyty energetyczne obiektów przemys³owych wykaza³y mo¿liwoœæ podniesienia efektywnoœci
wykorzystania energii poprzez termomodernizacjê œcian i powierzchni dachowych. Dzia³anie to zoptymalizowa³o
zapotrzebowanie na ciep³o w okresie grzewczym i tym samym ograniczy³o koszty ogrzewania w kopalni. Termomodernizacji
poddano cztery budynki, wytypowane jako najistotniejsze odbiorniki ciep³a o najwiêkszym potencjale redukcyjnym.
W rezultacie osi¹gniêto spadek zapotrzebowania cieplnego obiektów na poziomie 1810,10 GJ rocznie, co przek³ada siê
na zmniejszenie zu¿ycia paliwa i ograniczenie emisji gazowo-py³owej. Oszczêdnoœæ w iloœci zu¿ytego mia³u wynios³a
137 ton w skali roku, natomiast gazu, tak¿e w skali roku, zaoszczêdzono 5500 m3.
By³ to pierwszy etap procesu opracowywania nowego systemu ogrzewania obiektów kopalni pozwalaj¹cy
doprecyzowaæ jej zbiorcze zapotrzebowanie cieplne. Produktem koñcowym bêdzie nowoczesny i zoptymalizowany system
grzewczy, który obni¿y koszty produkowanej energii cieplnej, podniesie komfort ogrzewania i pozwoli spe³niæ wszystkie
wymogi prawne (BHP) i œrodowiskowe dotycz¹ce tego rodzaju instalacji.

Monitorujemy i ograniczamy wp³yw œrodowiskowy. Aby zmniejszyæ oddzia³ywanie Grupy TAURON na œrodowisko
naturalne, prowadzony jest regularny monitoring jego stanu. Dziêki temu wiadomo, które z tworzonych przez spó³ki
proœrodowiskowych rozwi¹zañ maj¹ pierwszeñstwo wdra¿ania.
TAURON Ekoenergia zobowi¹zany jest do prowadzenia œrodowiskowego monitoringu przed- i poinwestycyjnego,
który obejmuje badania ornitologiczne (w tym chiropterologiczne, czyli mierz¹ce wp³yw dzia³alnoœci spó³ki na populacjê
nietoperzy) i pomiary ha³asu. Farma wiatrowa Lipniki zlokalizowana jest na terenie wystêpowania du¿ej populacji nietoperzy.
Jako w³aœciciel parku wiatrowego TAURON Ekoenergia zobowi¹zany jest do ich ochrony. Fakt ten trzeba by³o uwzglêdniæ
ju¿ na etapie projektowania inwestycji. Dlatego na wie¿ach ze œmig³ami zainstalowane zosta³y urz¹dzenia odstraszaj¹ce,
aby nietoperze nie wpada³y miêdzy ³opatki. Przeloty nietoperzy – podobnie jak ptaków – s¹ stale monitorowane.
W zwi¹zku z poszerzaniem eksploatacji z³o¿a wapieni karboñskich w kierunku wsi Paczó³towice spó³ka KW Czatkowice
rozpoczê³a projekt zalesiania pasa ochronnego o szerokoœci ok. 200 m i powierzchni 33 ha. Ma on minimalizowaæ
oddzia³ywanie przedsiêwziêcia na gatunki i siedliska chronione. Pas tworzony jest po stronie pó³nocnej i wschodniej
planowanego obszaru górniczego. W 2013 r. rozpocz¹³ siê pierwszy etap zalesieñ. Do kwietnia 2014 r. zasadzono na 14 ha
ok. 67 tys. drzew, w tym modrzewie, sosny, œwierki, lipy i buki. Zalesienie pozosta³ych obszarów pasa ochronnego
planowane jest sukcesywnie do 2015 r. W ramach minimalizowania wp³ywu produkcji na œrodowisko KW Czatkowice
prowadzi tak¿e program zmniejszania emisji py³ów do otoczenia. Efektem polityki proekologicznej spó³ki jest m.in.
modernizacja uk³adu odpylania ³amiarni wstêpnej – jednego z wêz³ów technologicznych zak³adu przeróbczego kamienia.
Z myœl¹ o poprawie jakoœci powietrza wokó³ kopalni przeprowadzono kompleksow¹ modernizacjê jej uk³adu odpylania.
Inwestycja ta jest zgodna z wytycznymi „Programu ochrony powietrza dla województwa ma³opolskiego”, bêd¹cego
elementem polityki ekologicznej regionu. Zastosowanie maszyn odpylaj¹cych nowej generacji zapewni eliminacjê emisji
– tylko z tego jednego wêz³a – na poziomie ok. 200 ton py³u wapiennego rocznie. Ze wzglêdu na proekologiczny charakter
przedsiêwziêcia spó³ka uzyska³a pozytywn¹ decyzjê o finansowaniu go ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Wiêcej informacji o programie eliminacji niskiej emisji w rozdziale „Zarz¹dzanie
wp³ywem ekonomiczno-spo³ecznym”.
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£¹czne wydatki na ochronê œrodowiska
i inwestycje proœrodowiskowe wed³ug
typu
£¹czne wydatki na ochronê
œrodowiska, w tym:

TAURON
Wydobycie

TAURON
Dystrybucja

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Ciep³o

SUMA

31 957 333 z³

7 639 000 z³

1 680 754 z³

723 834 000 z³

38 952 079 z³

8 396 698 z³

812 459 864 z³

24 125 622 z³

6 488 000 z³

53 802 z³

331 781 900 z³

12 590 z³

2 310 373 z³

364 772 289 z³

7 831 711 z³

1 151 000 z³

83 607 z³

47 636 000 z³

88 837 z³

6 086 325 z³

62 877 480 z³

0 z³

5 410 000 z³

1 543 344 z³

344 416 200 z³

38 850 651 z³

0 z³

384 810 196 z³

Koszty utylizacji odpadów, oczyszczanie
gazów wylotowych oraz oczyszczanie
i usuwanie powsta³ych zanieczyszczeñ
Koszty zarz¹dzania ochron¹
œrodowiska, w tym op³aty œrodowiskowe
Nak³ady inwestycyjne na ochronê
œrodowiska
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Doskonalimy systemy zarz¹dzania œrodowiskowego. Oddzia³ywanie zak³adów energetycznych na œrodowisko
najlepiej widaæ z lokalnej perspektywy. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej obwarowane jest wieloma przepisami
z zakresu ochrony œrodowiska, w tym dyrektywami unijnymi. Wdro¿one w TAURON Wytwarzanie systemy zarz¹dzania
œrodowiskowego ISO 14001 i system EMAS pomagaj¹ zidentyfikowaæ wszystkie obszary wp³ywu firmy na otoczenie i zwi¹zane
z nimi wymogi prawne.
G³ówne zadania realizowane w ramach systemów zarz¹dzania œrodowiskowego to:
•

wdra¿anie szczegó³owych regulacji dla pracowników dotycz¹cych postêpowania zapewniaj¹cego zgodnoœæ
z prawem ochrony œrodowiska, np. procedur postêpowania z odpadami;

•

sprawdzanie przestrzegania tych regulacji podczas audytów wewnêtrznych;
identyfikacja wymagañ prawnych dotycz¹cych poszczególnych obszarów oddzia³ywania na œrodowisko i ocena
zgodnoœci z prawem;

•
•

publikowanie raportów œrodowiskowych, tzw. deklaracji œrodowiskowych, które zawieraj¹ dane o wp³ywie
poszczególnych zak³adów na œrodowisko, ale równie¿ o zgodnoœci z prawem i podejmowanych dzia³aniach
proœrodowiskowych (raporty œrodowiskowe TAURON Wytwarzanie dostêpne s¹ tutaj).

Osi¹gniêty efekt to przede wszystkim pe³na zgodnoœæ z prawem ochrony œrodowiska – potwierdzona nie tylko
przez firmê certyfikuj¹c¹, ale te¿ przez organy administracji pañstwowej weryfikuj¹ce wpisy do rejestru EMAS. Wdro¿one
systemy ISO 14001 i EMAS s¹ te¿ elementami dzia³añ na rzecz zrównowa¿onego rozwoju, które brane s¹ pod uwagê
przy ocenie firm zakwalifikowanych do Respect Index. W kolejnym kroku planowane jest wdro¿enie systemu EMAS
w Oddziale TAURON Wytwarzanie – Elektrowni Stalowa Wola.

Doskonalimy sposób zarz¹dzania gospodark¹ wodn¹ i œciekow¹. Pozytywne rezultaty systematycznego
i uporz¹dkowanego zarz¹dzania œrodowiskiem widoczne s¹ w ró¿nych aspektach wykorzystania przez Grupê TAURON
zasobów naturalnych, m.in. w zakresie gospodarki wodnej. Spó³ki TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie,
TAURON Ciep³o i KW Czatkowice, jako organizacje kluczowe pod wzglêdem wykorzystania wody, posiadaj¹ w³asne
instalacje oczyszczania œcieków, stosuj¹ce metody mechaniczne, mechaniczno-biologiczne i biologiczno-chemiczne.
W TAURON Wytwarzanie, który zu¿ywa najwiêcej wody, jest ona powtórnie wykorzystywana w Elektrowni £agisza,
gdzie œcieki przemys³owe przeznaczane s¹ do produkcji wody zdemineralizowanej, a œcieki bytowe – do produkcji wody
zdekarbonizowanej. W 2013 r. Grupa TAURON pobra³a o 3,7 mln m3 mniej wody ni¿ rok wczeœniej i odprowadzi³a 86 mln m3
mniej œcieków.
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£¹czny pobór wody wed³ug Ÿród³a

TAURON
Wydobycie

KW Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

TAURON
Ekoenergia

RAZEM

4 211 155

53 932

68 929 930

3 374 607

20 278

76 589 902

0

43 223

27 916 120

613 768

14 661

28 587 772

Rzek

0

43 223

27 916 120

613 768

14 661

28 587 772

Jezior

0

0

0

0

3 770 875

67

10 756 795

0

0

0

81 813

0

440 280

10 642

30 175 202

3 120 839

4 759

33 751 722

3 770 875

25 195

46 942 491

2 202 051

4 291

52 944 903

TAURON
Wydobycie

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ciep³o

TAURON
Ekoenergia

SUMA

37 211 345,60

35 396,00

53 503 450,00

624 675,09

14 862,00

91 389 728,69

37 211 345,60

35 396,00

53 295 523,00

234 220,00

14 556,00

90 791 040,60

37 211 345,60

35 396,00

53 295 523,00

234 220,00

14 556,00

90 791 040,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wody podziemne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Przedsiêbiorstwa komunalne

0,00

0,00

207 927,00

390 455,09

306,00

598 688,09

£¹czna objêtoœæ wody (w m3) pobranej z poni¿szych Ÿróde³
Wody powierzchniowe, w tym wody z:

Wody podziemne
Woda deszczowa zebrana bezpoœrednio i przechowywana
przez organizacjê
Dostawy wody komunalnej lub z innych Ÿróde³
zewnêtrznych
Ca³kowite zu¿ycie wody w procesie produkcji i pozosta³ych
procesach technologicznych

Ca³kowita objêtoœæ œcieków
wed³ug jakoœci i docelowego miejsca przeznaczenia

0
858

14 528 595
81 813

3

Rzeczywista ³¹czna iloœæ œcieków (w m )
(z uwzglêdnieniem zrzutów gor¹cej wody) wed³ug:
Wody powierzchniowe, w tym:
Rzeki
Jeziora
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Cel 4:

Stworzenie do 2020 r. gospodarczego potencja³u do wykorzystania 90 proc. odpadów w³asnych przez obszar
wydobycia i wytwarzania.

Zrównowa¿ona gospodarka odpadami to jedno z wa¿niejszych wyzwañ stoj¹cych przed Grup¹ TAURON w obszarze
odpowiedzialnoœci za œrodowisko. W 2013 r. Grupa wygenerowa³a 5,4 mln ton odpadów. Najwiêksza ich iloœæ pochodzi
z obszarów wydobycia i wytwarzania. Ambicj¹ Grupy jest zagospodarowanie odpadów w³asnych poprzez poszukiwanie
dla nich nowych zastosowañ.

W 2013 r. osi¹gnêliœmy cel

•

Wyprodukowaliœmy 164 tys. ton kruszyw z odpadowej ska³y p³onnej.

D¹¿ymy do zwiêkszenia efektywnoœci gospodarowania odpadami. Celem jest minimalizacja iloœci odpadów
trafiaj¹cych na sk³adowiska i pe³ne wykorzystanie w charakterze surowców odpowiednio przygotowanych odpadów.
Prowadzone s¹ prace badawczo-wdro¿eniowe, dziêki którym TAURON Wytwarzanie i TAURON Wydobycie chc¹ do 2020 r.
uzyskaæ mo¿liwoœæ zagospodarowania 90 proc. odpadów poprodukcyjnych powsta³ych w nale¿¹cych do nich kopalniach,
elektrowniach i elektrociep³owniach. Polityka ograniczenia iloœci odpadów wytwarzanych w Grupie TAURON zmierza
do powstania kopalni i elektrowni bezodpadowych, dziêki czemu:
•
•

istotnie ograniczone zostan¹ koszty sk³adowania odpadów;

•

ograniczenie powstawania odpadów nast¹pi u Ÿród³a;

•

powsta³e odpady przetwarzane bêd¹ na produkty, których sprzeda¿ wygeneruje zyski;

do minimum spadnie iloœæ odpadów sk³adowanych na sk³adowiskach i w osadnikach oraz ich wp³yw na œrodowisko;

•

mo¿liwa bêdzie konsolidacja dzia³añ zwi¹zanych z zagospodarowaniem odpadów w ramach Grupy.
W 2013 r. w Grupie TAURON podejmowaliœmy wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia efektywnoœci
gospodarowania odpadami, m.in.:
•
prowadzono odzysk popio³ów z Zak³adów Wytwórczych TAURON Wytwarzanie na instalacjach w zak³adach górniczych
TAURON Wydobycie;
•
opracowano projekt innowacyjnej technologii mobilnej instalacji kompleksowego zagospodarowania materia³ów
zgromadzonych w osadnikach ziemnych;
•
w Zak³adzie Górniczym Sobieski prowadzono próby i analizy suchego odkamieniania urobku wêglowego
na pilota¿owej instalacji badawczej nale¿¹cej do Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
W przysz³oœci umo¿liwi to wdro¿enie technologii pozwalaj¹cej czêœciowo unikn¹æ kosztownego procesu przeróbki
wêgla na mokro. Zastosowanie technologii suchej separacji umo¿liwia poprawê parametrów jakoœciowych wêgla,
jako jeden z kierunków dzia³añ proekologicznych oczyszczania wêgla przed spalaniem, o jakoœci gwarantuj¹cej
utrzymanie limitów emisji CO2 i SO2;
•

w Zak³adzie Górniczym Janina uruchomiono instalacjê granulowania mu³ów wêglowych przeznaczonych zarówno
dla energetyki, jak i do zabudowy w obiekty ziemne.
Jednym z kluczowych dzia³añ w obszarze zagospodarowania odpadów w Grupie TAURON jest projekt Grey2Green

oparty na wspólnym zagospodarowaniu wytwarzanych przez spó³ki odpadów wewn¹trz Grupy i wytwarzaniu na ich bazie
jak najwiêkszej liczby zbywalnych produktów.
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TAURON
Wydobycie

TAURON
Dystrybucja

KW
Czatkowice

TAURON
Wytwarzanie

TAURON
Ekoenergia

TAURON
Ciep³o

RAZEM

36,749

1 463

50,566

221,79

19,4

20,49

1 811,995

Ponowne u¿ycie

0

0

9,48

0

17,571

0

27,051

Recykling

0

0

1,08

0

0,119

0

1,199

24,878

0

39,996

167,01

0

0

231,884

9,814

0

0,01

22,77

1,71

5,72

40,024

0

0

0

0

0

0

0

2,057

0

0

32,01

0

14,77

48,837

0

1 463

0

0

0

0

1 463

2 986 511,2

6 857

759,023

2 180 323,31

46,054

228 506,32

5 403 002,91

Ponowne u¿ycie

0

0

0

0

17,985

0

17,985

Recykling

0

0

207,083

21,59

24,044

0

252,717

2 863 794,9

0

551,94

1 936 738,58

0

0

4 801 085,42

9,8

0

0

194 125,42

4,025

31,54

194 170,785

4 906,4

0

0

4 505,09

0

2 318,76

11 730,25

117 800,1

0

0

31 348,14

0

5 031,4

154 179,64

0

6 857

0

13 584,49

0

221 124,62

241 566,11

Ca³kowita waga odpadów
wed³ug rodzaju i metody postêpowania z odpadem
[tony]
Iloœæ odpadów niebezpiecznych wed³ug metody
utylizacji:

Inne procesy odzysku
Unieszkodliwianie
Sk³adowanie
Magazynowanie
Inne
Iloœæ odpadów innych ni¿ niebezpieczne wed³ug
metody utylizacji:

Inne procesy odzysku
Unieszkodliwianie
Sk³adowanie
Magazynowanie
Inne

ród³o: informacje dostarczone przez wykonawców us³ug utylizacji odpadów lub bezpoœrednio przez organizacjê raportuj¹c¹.
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Od odpadu do produktu. Odpady pogórnicze, popio³y i ¿u¿le powsta³e w procesach produkcyjnych górnictwa
i energetyki przez dziesiêciolecia negatywnie wp³ywa³y na wygl¹d terenów przyleg³ych do kopalñ i elektrowni.
Dziêki rozwojowi myœli technicznej odpady te znajduj¹ dziœ wiele u¿ytecznych zastosowañ w ró¿nych ga³êziach przemys³u.
Z uwagi na swoje pochodzenie i w³aœciwoœci sta³y siê stosunkowo tanim i ³atwo dostêpnym substytutem materia³ów
naturalnych. Wspó³zale¿noœæ bran¿ górniczej i energetycznej sprawi³a, ¿e kilka rozwi¹zañ ubocznych produktów spalania
i wydobywania kamienia z kopalñ znalaz³o wspólne sposoby wykorzystania. Jednym z nich s¹ produkowane przez TAURON
Wydobycie kruszywa i mieszanki kruszywowe. Przy ich produkcji wykorzystuje siê zarówno kamieñ z procesu przeróbki
wêgla, jak i popio³y oraz ¿u¿le wytwarzane w energetyce. Ca³y proces produkcyjny zachodzi w instalacjach znajduj¹cych siê
w Zak³adzie Górniczym Sobieski w Jaworznie i Zak³adzie Górniczym Janina w Libi¹¿u, bêd¹cej elementem ci¹gu
technologicznego przeróbki wêgla.
Produkowane w zak³adach spó³ki TAURON Wydobycie kruszywa mog¹ byæ wykorzystywane do rekultywacji
technicznej i niwelacji terenów. Znalaz³y te¿ zastosowanie w in¿ynierii komunikacyjnej i budownictwie hydrotechnicznym.
Coraz czêœciej u¿ywane s¹ do budowy nasypów drogowych czy wa³ów przeciwpowodziowych. Analizy i atesty potwierdzi³y,
¿e nie stanowi¹ one ¿adnego zagro¿enia dla œrodowiska naturalnego, spe³niaj¹ bowiem standardy techniczne
i œrodowiskowe gruntów rodzimych. Produkowane w zak³adach górniczych kruszywa i mieszanki kruszywowe s¹
sprzedawane tak¿e podmiotom zewnêtrznym.
W 2013 r. z odpadowej ska³y p³onnej wyprodukowano i sprzedano:
•
•
•

39 tys. ton kruszywa do budowy dróg;
20 tys. ton kruszywa do rekultywacji sk³adowiska odpadów komunalnych w Jaworznie-Pieczyskach;
105 tys. ton kruszywa do budowy wa³ów przeciwpowodziowych na Wiœle w okolicy Oœwiêcimia.

Sk³adowisko odpadów pogórniczych w Libi¹¿u zosta³o przekwalifikowane na obiekt unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych. Czeka na zamkniêcie i rekultywacjê. Na czêœci zrekultywowanej zostan¹ wybudowane (z kruszyw
i mieszanek kruszywowych) wzgórza widokowe. Kolejnym etapem zagospodarowania odpadów wydobywczych bêdzie
budowa nowego obiektu ziemnego o charakterze rekreacyjno-sportowym. Maj¹ zostaæ przy tym wykorzystane wszystkie
produkowane w zak³adzie przeróbczym ZG Janina odpady z ostatniej bie¿¹cej produkcji. W zak³adzie prowadzone jest te¿
dopopielanie kruszyw, co pozwala na usuniêcie wilgoci z kamienia i poprawê jego parametrów fizycznych, aby mo¿na by³o
przeznaczyæ go na sprzeda¿ oraz do budowy i rozbudowy ha³d.
Pozosta³e plany w zakresie gospodarki odpadami w Grupie TAURON obejmuj¹:
•
wdro¿enie technologii do mobilnej instalacji kompleksowego zagospodarowania materia³ów zdeponowanych
w osadnikach ziemnych;
•
wdro¿enie technologii do mobilnej instalacji s³u¿¹cej do wytwarzania i lokowania na dole kopalñ emulgatów
popio³owych;
•
uruchomienie stacjonarnej instalacji do lokowania na dole kopalñ odpadów z elektrowni i odpadów górniczych;
•
prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dotycz¹cych zagospodarowania odpadów i poprawy jakoœci wytworzonych
produktów;
•
wspó³pracê z oœrodkami naukowo-badawczymi w celu opracowywania nowych praktycznych technologii zwi¹zanych
z popraw¹ jakoœci i gospodarowaniem odpadami.
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