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Emisja CO2 w latach 2001–2018 [tony/rok]

Stężenia SO2, NOX i pyłu w 2018 r. [mg/m3]

Emisje zanieczyszczeń do atmosfery z instalacji PGNiG TERMIKA
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Gospodarka o obiegu zamkniętym (ang. circular economy) jest 
koncepcją zmierzającą do racjonalnego wykorzystania zasobów 
i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 
wytwarzanych produktów, które – podobnie jak materiały oraz 
surowce – powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest 
to możliwe, czego skutkiem będzie maksymalne ograniczenie 
wytwarzania odpadów. (źródło: www.gov.pl/web/srodowisko/goz)

Kwestią GOZ Unia Europejska zajęła się w 2015 r. publikując komunikat „Ku 
gospodarce w obiegu zamkniętym: program zero odpadów dla Europy”, 
natomiast narzędziem prawnym UE wspierającym przechodzenie na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym jest tzw. Pakiet odpadowy, czyli 
nowelizacja 6 dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami. 

Przekształcanie polskiej gospodarki w gospodarkę obiegu 
zamkniętego jest istotnym elementem stworzenia niskoemisyjnej, 
zasobooszczędnej, innowacyjnej, a przez to konkurencyjnej gospodarki 
naszego kraju. W tym celu Rząd RP opracował krajowy plan 
implementujący koncepcję GOZ, który wraz z celami unijnymi tworzy  
tzw. Mapę drogową GOZ, czyli dokument zawierający propozycję 
narzędzi (w tym legislacyjnych), które mają na celu stworzenie 
warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego. 

Ważnym elementem Mapy drogowej GOZ jest zagospodarowanie 
odpadów. W rodzimej energetyce, opartej głównie na spalaniu węgla 
kamiennego, powstają ogromne ilości odpadów paleniskowych  
– m.in. popiołów i żużli. Są one źródłem wielu minerałów, których 
potencjał jako surowców nie jest obecnie w pełni wykorzystywany. 
Zagospodarowanie tych surowców mogłoby istotnie przyczynić się 
do transformacji w kierunku GOZ w przemysłach energetycznym  
i budowlanym.

Co to jest GOZ?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) w PGNiG TERMIKA
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Główne cele Komisji Europejskiej związane z gospodarką odpadami to: 

Przykłady realizacji idei GOZ w PGNiG TERMIKA

PGNiG TERMIKA już od wielu lat zwraca szczególną uwagę na 
sposób gospodarowania odpadami paleniskowymi wytwarzanymi  
w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła. W TERMICE substancje 
te funkcjonują pod nazwą ubocznych produktów spalania (UPS)  
i traktowane są jako wartościowy surowiec do wykorzystania  

w innych niż energetyka gałęziach gospodarki, np. jako materiały 
budowlane, substrat do budowy cementu, przy budowie dróg 
czy też w projektach rekultywacyjnych (patrz wykres „Kierunki 
zagospodarowania ubocznych produktów spalania w latach 2010-
2018”). 

Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów palenisko-
wych.
Składowisko „Myśliborska” zostało zamknięte i w 2016 r. zakończono 
jego rekultywację, dzięki czemu odzyskano teren o powierzchni  
48 ha. Podjęte działania umożliwiły przekazanie miastu obiektów 
pierwotnie związanych ze składowiskiem i wykorzystanie ich jako 
element nadwiślańskiej ścieżki rowerowej.

Składowisko „Zawady” jest w trakcie rekultywacji – zakończenie prac 
planowane jest na koniec 2021 r. Proces ten pozwoli na odzyskanie 
powierzchni 32 ha.  

Rewitalizacja zlikwidowanej części składowiska „Myśliborska”
Wydobyte z trzeciej kwatery składowiska odpady paleniskowe 
zostały wykorzystane przy budowie mostu Północnego, a powstałe 
wyrobisko zostało wypełnione masami ziemnymi z wykopów pod 
budowę oczyszczalni „Czajka” oraz z wykopów II linii metra. W ten 
sposób część terenu może zostać przeznaczona do wykorzystania 
na cele mieszkaniowo-usługowe.

Zagospodarowanie gipsu
Gips wytwarzany w procesie mokrego odsiarczania spalin w całości  
dostarczany jest firmom budowlanym. Wykorzystywany jest  
głównie do produkcji cementu. W 2018 r. wytworzyliśmy 45 tys. ton  
budowlanego gipsu.

Zagospodarowanie popiołów
Popioły magazynowane są w zbiornikach retencyjnych i przeka-
zywane firmom, które w procesie odzysku odpadu wykorzystują 
popiół do produkcji materiałów budowlanych. Innym zastosowa-
niem jest użycie popiołów w projektach rekultywacji polegających 
na wypełnianiu wyrobisk.

Instalacja separacji popiołów w EC Siekierki.
W 2017 r. uruchomiono instalację służącą do separacji, 
czyli rozdziału popiołów na dwa rodzaje produktów, które 
wprowadzane są ponownie do obiegu przemysłowego.

•  ProAsh – certyfikowany zgodnie z normą PN-EN 450-1:2012 
popiół jest pełnowartościowym produktem do wytwarzania 
materiałów budowlanych.

•  Węgiel kamienny HiCarbon (frakcja popiołu o wysokiej zawartości 
niespalonego węgla) – odzyskane i ponownie wykorzystywane 
paliwo w procesie produkcji energii w EC Siekierki.

W przyszłości – redukcja ilości wytwarzanych UPS-ów
Planowane modernizacje i inwestycje związane głównie  
z gazyfikacją zakładów TERMIKI pozwolą na ograniczenie ilości 
wytwarzanych UPS-ów o 40 proc. w perspektywie 2030 r. 

Projektowana redukcja ilości wytwarzanych UPS  
w zakładach PGNiG TERMIKA [tys. ton/rok]

Gospodarka wodno-ściekowa w instalacjach PGNiG TERMIKA

Kierunki zagospodarowania ubocznych produktów spalania w latach 2010-2018 [%]

Pobór wody i odprowadzenie ścieków w 2018 r. [tys. m3/rok]

EC SIEKIERKI EC ŻERAŃ C KAWĘCZYN EC PRUSZKÓW C WOLA

Pobór wód Woda powierzchniowa 135 333 22 931 0 0 0

Woda podziemna (drenaż) 1 042 0 534 0 0

Woda podziemna (studnie) 13 0 0 65 0

Zakup wody (MPWiK, Veolia Energia Warszawa) 37 29 14 6 3

Odprowadzanie wód i ścieków Wody pochłodnicze 134 809 19 262 0 0 0

Ścieki przemysłowe, bytowe i wody opadowe 4 540 1 793 1 030 44 23
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Wytworzenie i zagospodarowanie ubocznych produktów spalania (UPS) 
w instalacjach PGNiG TERMIKA
Uboczne produkty spalania wytworzone w 2018 r. [tys. ton/rok]

Rodzaj UPS Wytworzenie

EC SIEKIERKI Popiół lotny konwencjonalny 103

Popiół lotny certyfikowany (PN-EN 450-1:2012)* 135

                                                 *produkt

Popiół lotny z IOS 22

Żużel 54

Popiół z biomasy 5

EC ŻERAŃ Popiół lotny konwencjonalny 61

Popiół lotny fluidalny 156

Żużel 9

C KAWĘCZYN Popiół lotny konwencjonalny 3

Żużel 0.4

EC PRUSZKÓW Żużel 6


