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BILANS EKOLOGICZNY W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 
ENERGETYCZNEGO 

 
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące rozpoznawania problemów ekologicznych oraz możliwości ich minimali-

zacji, a jeśli jest to możliwe to również eliminacji w systemach logistycznych przedsiębiorstw energetycznych. Bezpieczeństwo 
pracy systemu logistycznego elektrociepłowni ściśle związane jest z oddziaływaniem na środowisko naturalne, dlatego też 
przedsiębiorstwo energetyczne powinno zapobiegać ujemnym skutkom działań związanych z funkcjonowaniem całego systemu 
logistycznego, głównie w zakresie produkcji, transportu i magazynowania surowców. 

 

WSTĘP 

W ostatnich latach przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają 
potrzebę wdrażania i utrzymywania wydzielonego systemu informa-
cji środowiskowych, ponieważ jego posiadanie oraz właściwe wyko-
rzystanie odgrywa istotną rolę zarówno w zarządzaniu firmą, jak  
i w kreowaniu jej ekologicznego wizerunku. Informacje ekologiczne 
mogą pełnić funkcję ostrzegawczą, ponieważ pozwalają na odpo-
wiednio wczesne rozpoznanie barier (ograniczeń) pochodzących ze 
środowiska, jak również funkcję stymulującą, pozwalającą określić 
strategię przyszłego rozwoju firmy zorientowaną na przykład na 
rozszerzanie rynków zbytu w celu zaspokojenie ekologicznych 
oczekiwań konsumentów. Ponadto system informacji ekologicznej  
w przedsiębiorstwie pozwala na integrację zarządzania środowi-
skowego z pozostałymi obszarami funkcjonowania firmy (na przy-
kład z produkcją, logistyką, rachunkowością). Informacje ekologicz-
ne mogą napływać do przedsiębiorstwa z zewnątrz, ale również 
mogą być generowane w jego wnętrzu. Sprawdzonym nośnikiem 
wewnętrznej informacji środowiskowej są znane od kilkunastu lat 
bilanse ekologiczne, których podstawowym zadaniem jest dostar-
czenie jak największej ilości danych „z pierwszej ręki", umożliwiają-
cych zidentyfikowanie wszystkich środowiskowych aspektów funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. 

Celem artykułu jest analiza informacji zawartych w bilansach 
ekologicznych w przedsiębiorstwach energetycznych, a także wyko-
rzystanie ich w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa. 

1. BILANS EKOLOGICZNY 

W wyniku działalności przedsiębiorstwa, niezależnie od branży 
w jakiej ono funkcjonuje, powstają jakieś dobra – mogą to być za-
równo produkty materialne albo niematerialne (usługi). Proces 
powstawania tych dóbr uzależniony jest od złożoności wyrobu bądź 
usługi, technologii jakie są wykorzystywane do ich realizacji. Ale 
obok procesu podstawowego jakim jest powstawanie produktu 
towarzyszą procesy dodatkowe, które są w mniejszy lub większy 
sposób powiązane z procesem głównym i wszystkie razem oddzia-
łują na środowisko naturalne. 

1.1. Pojęcie bilansu ekologicznego 

Proekologiczne spojrzenie w dzisiejszym świecie wymusza na 
przedsiębiorstwach świadomość istnienia i znaczenia problemu 
zanieczyszczania środowiska, jak i stopnia jego wpływu na degra-
dację tego środowiska. W celu określenia oddziaływania przedsię-

biorstwa na środowisko naturalne wykorzystuje się bilans ekolo-
giczny. 

Wśród wielości definicji ekobilansu najbardziej trafną wydaje 
się definicja niemieckiego Urzędu Ochrony Środowiska (Umwelt-
bundesamt) z 1992 roku, która określa bilans ekologiczny jako 
możliwie szerokie porównanie oddziaływania na środowisko dwóch 
lub większej liczby różnych produktów, grup produktów, systemów, 
sposobów produkcji i zaleceń wykonywanych czynności. Służy on 
ujawnieniu słabych stron, polepszeniu własności ekologicznych 
produktów, określeniu prawidłowych decyzji przy wyborze i zaku-
pach materiałów, wspieraniu produktów i sposobów postępowania 
przyjaznych środowisku, porównywaniu alternatywnych technologii 
oraz uzasadnieniu decyzji dotyczących produkcji i handlu.[1] 

Podstawowym założeniem ekobilansu jest systemowy sposób 
analizy obejmujący w sposób kompleksowy funkcjonowanie  
w przedsiębiorstwie takich podsystemów, jak: zaopatrzenie (wraz  
z pozyskaniem surowców), produkcja oraz dystrybucja wyrobów  
i recykling odpadów w fazie poza użytkowej [2]. 

Ekobilans nie tylko skupia się na elementach składowych sys-
temu przedsiębiorstwa, ale również analizuje związki między tymi 
elementami i ich wzajemne interakcje oraz relacje ze środowiskiem 
w przestrzeni i czasie. Prawidłowo przeprowadzony bilans ekolo-
giczny dostarcza zatem informacji o zróżnicowanym charakterze.  
Z jednej strony są to informacje środowiskowe wynikające z syste-
matycznie prowadzonych pomiarów, dotyczące na przykład emisji 
spalin, pyłów lub ilości i ładunku odprowadzanych ścieków techno-
logicznych, z drugiej zaś strony są to informacje o charakterze 
logistycznym lub produkcyjno-technicznym. Dwie ostatnie grupy 
informacji określane są jako informacje ważne z punktu widzenia 
ochrony środowiska i można je sklasyfikować w pięciu kategoriach 
[1]: 
– informacje o surowcach i materiałach stosowanych  

w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem ich fizycznych i ekono-
micznych właściwości; 

– informacje strukturalne dotyczące struktury produkcji i kolejności 
występowania procesów technologicznych; 

– informacje procesowe, z uwzględnieniem funkcjonalnych po-
wiązań procesów jednostkowych (modułów procesowych); 

– informacje o rodzaju i ilości przepływów materiałowo-
energetycznych w przedsiębiorstwie oraz w poszczególnych 
procesach jednostkowych; 

– informacje dokumentacyjne w ramach procesów organizacyj-
nych w przedsiębiorstwie. 
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Jako punkt wyjściowy do implementacji rachunku kosztów śro-
dowiskowych w przedsiębiorstwie oraz ich właściwego postrzegania 
i ujmowania mogą  posłużyć wymienione powyżej kategorie infor-
macji środowiskowej (szczególnie dotyczące strumieni materiałowo-
energetycznych).  

Bilans ekologiczny lub inaczej ekobilans jest systematyczną 
analizą identyfikującą wszystkie oddziaływanie przedsiębiorstwa na 
środowisko, ustalającą zespół środków zaradczych celem trwałego 
jej zmniejszania bądź całkowitej eliminacji skutków tych oddziały-
wań.  

Podstawowym założeniem ekobilansu jest systemowy sposób 
analizy, obejmujący całościowo i kompleksowo funkcjonowanie 
systemów logistycznych w przedsiębiorstwie (zaopatrzenia, produk-
cji, dystrybucji i recyklingu odpadów). 

W celu ujednolicenia definicji i metodyki bilansu ekologicznego 
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International 
Organisation of Standardization) opracowała sformalizowane stan-
dardy. Zostały one umieszczone w rodzinie norm serii 14000 i doty-
czą oceny cyklu życia wyrobu (LCA - Life Cycle Assessment) trak-
towanej jako tożsamej z bilansem ekologicznym. 

Metodologia bilansu ekologicznego obejmuje cztery następują-
ce po sobie sekwencyjnie fazy [4, s. 54-57]: 
– określenie celu i zakresu (Goal and scope definition), 
– analizę zbioru wejść i wyjść (LCI - Life Cycle Inventory), 
– ocenę wpływu cyklu życia (LCIA - Life Cycle Impact Assess-

ment), 
– interpretację wyników (Interpretation). 

Określenie celu i zakresu badań - faza ta, podobnie jak w nie-
sformalizowanej metodyce ekobilansu, determinuje sposób prowa-
dzenia badań oraz stopień ich dokładności. Jej istotnym elementem 
są decyzje dotyczące określenia celu badań i zdefiniowania dwóch 
kwestii: 
– systemu wyrobu (produktu) oraz jego granic, 
– jednostki funkcjonalnej. 

Analiza zbioru wejść i wyjść - inwentaryzacja danych. Celem tej 
fazy jest zebranie danych dotyczących aspektów środowiskowych 
dla całego cyklu życia wyrobu. Dokonuje się zestawienia (inwenta-
ryzacji) ilości materiałów i energii wchodzących (input) oraz ilości 
emisji materiałowych i pozamateriałowych wychodzących do środo-
wiska (output). Dane te są gromadzone i analizowane w odniesieniu 
do przyjętej jednostki funkcjonalnej w ramach zdefiniowanych wcze-
śniej procesów jednostkowych i przyjętych granic systemu. 

Zbieranie danych jest procesem czasochłonnym, wymaga do-
brej znajomości całego procesu technologicznego, jak i każdego  
z procesów jednostkowych. W celu poprawnego wykonania analizy 
zbioru oraz uniknięcia wielokrotnego uwzględniania lub pomijania 
danych w systemie wyrobu – w normie ISO 14040 [10] zapropono-
wano następujące działania pomocnicze: 
– sporządzenie diagramu drzewa procesowego z uwzględnieniem 

przepływów między procesami jednostkowymi. 
– sporządzenie szczegółowego opisu każdego procesu jednost-

kowego wraz z wykazem kategorii danych z nim związanych; 
– opracowanie wykazu zawierającego jednostki pomiarowe; 
– sporządzenie opisu metod zbierania danych i metod obliczeń  

w odniesieniu do każdej kategorii danych; 
– przygotowanie instrukcji dotyczących miejsc i sposobu zbierania 

danych. 
Ocena wpływu cyklu życia - w tej fazie dokonuje się przypisa-

nia (klasyfikacji) skwantyfikowanych wyników analizy inwentarzowej 
do odpowiednich kategorii wpływu na środowisko. Działania te 
zgodnie z normą ISO 14040 [11] obejmują zarówno etapy obowiąz-
kowe, jak i opcjonalne.  

Do etapów obowiązkowych zalicza się: 

– wybór kategorii wpływu, wskaźników kategorii i modeli charakte-
ryzowania, 

– klasyfikację (przypisanie skwantyfikowanych wyników analizy 
inwentarzowej), 

– obliczenie wyników wskaźników kategorii (charakteryzowanie). 
Do etapów opcjonalnych należy: 

– obliczanie wartości wskaźnika kategorii względem informacji 
odniesienia, 

– grupowanie, 
– ważenie, analiza jakości danych. 

Interpretacja jest systematyczną procedurą identyfikacji, kwali-
fikacji, weryfikacji i ostatecznej oceny informacji uzyskanych  
w wyniku analizy inwentarzowej LCI i/lub LCIA. Na tym etapie for-
mułuje się wnioski końcowe w odniesieniu do sformułowanego na 
wstępie celu i zakresu badań.  

W tej fazie można zidentyfikować największe zagrożenia dla 
środowiska w całym cyklu życia wyrobu. Ustala się również sposoby 
zminimalizowania wpływu na środowisko, na przykład poprzez 
recykling odpadów i częściową substytucję surowców nieodnawial-
nych. 

Zgodnie z wymaganiami norm ISO 14040:2006 (dawniej ISO 
14041 oraz ISO 14043) [12, 10] w fazach inwentaryzacji danych  
i interpretacji wyników uwzględniono możliwość zastosowania tech-
niki iteracyjnej, tj. powrotu do fazy pierwszej, obejmującej definicję 
celu i zakresu badań. Powrót ten następuje w przypadku stwierdze-
nia, iż wystąpiły niezgodności co do zdefiniowania przedmiotu oce-
ny, przyjętych kryteriów bądź granic systemu lub gdy ocena kom-
pletności zgromadzonych informacji jest negatywna. 

1.2. Rodzaje bilansów ekologicznych 

Ekobilans jest rozumiany jako zestawienie ilościowe i jakościo-
we wejścia danego systemu (zakładu, wydziału, procesu itp.) z jego 
wyjściem, obejmujące oddziaływanie tego systemu na środowisko 
naturalne. Wejściem są tutaj materiały, energia elektryczna, woda, 
chemikalia, wyjściem natomiast: z jednej strony produkty gotowe  
i półwyroby, z drugiej zaś odpady i straty. 

Ekobilans można rozumieć jako uniwersalne narzędzie pozwa-
lające na kompleksową ocenę ekologiczna różnych obiektów, takich 
jak produkty i ich grupy, procesy lub ich elementy, systemy  
i algorytmy działania oraz kombinacje wymiernych czynników. Stwa-
rza to również możliwość wykorzystania ekobilansu w ocenie funk-
cjonowania procesu wytwórczego w środowisku, zarówno  
w stosunku do istniejących systemów produkcyjnych, jak i zamie-
rzeń inwestycyjnych. Dużą zaletą ekobilansu jest możliwość jego 
standaryzacji, a co za tym idzie stosowanie tej samej metodyki 
badawczej w różnym celu i zakresie działania, co ma niezwykle 
istotne znaczenie w badaniach porównawczych. 

Ekobilans jest podstawą do oceny możliwości minimalizacji od-
padów, strat, zużycia surowców, mediów energetycznych. Podsta-
wowym równaniem ekobilansu jest:  

 
Ilości wejściowe (surowce, media)= Ilości wyjściowe(odpady 

i straty + ilość zakumulowana w produkcji) 
 
System bilansu ekologicznego składa się z czterech zależnych 

od siebie i wpływających na całokształt ekobilansu systemów: 
– bilans zakładowy, tzw. Input-Output (wejście-wyjście),  
– bilans procesowy,  
– bilans linii wyrobu, 
– bilans lokalizacji i otoczenia przedsiębiorstwa. 

Schemat strukturalny bilansu ekologicznego przedsiębiorstwa 
zaprezentowano na rysunku 1. 
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Bilans procesowy 

Bilans linii wyrobu 

Bilans lokalizacji otoczenia 

Bilans ekologiczny 

Oszacowanie oddziaływania na środowisko poprzez sys tem 

jakościowo‐ilościowej klasyfikacji opartej o kata log kryteriów 

ekologicznych 
 

Rys. 1. Schemat struktury bilansu ekologicznego przedsiębiorstwa 
[9, s. 124] 

 
Bilans zakładowy (zwany również bilansem materiałowo-

energetycznym) inwentaryzuje wszystkie wchodzące i wychodzące 
materiały, energię, emisje materiałowe i emisje pozamateriałowe 
(czyli hałas, wibracje, promieniowanie), a także produkty podstawo-
we i wykorzystywane w późniejszych procesach (rys. 1.). 

Istotą bilansu zakładowego są przepływy materiałów i energii. 
Procesy technologiczne maszyn i urządzeń pozostają poza zasię-
giem tego bilansu, ponieważ w rozumieniu logistycznym nie stano-
wią materiałów przepływowych. 

Ekobilans zakładowy obejmuje gromadzenie i oznaczanie we-
dług kryteriów jakościowych i ilościowych wszystkich przepływów 
surowcowych i energetycznych, strumieni wyrobów głównych  
i ubocznych oraz emisji surowcowych. Dotyczy to m.in. odpadów o 
różnej charakterystyce fizykochemicznej, stanowiących uciążliwość 
dla środowiska. 

Wielkości te dotyczą roku rozrachunkowego, a ich źródłem mo-
że być dokumentacja przedsiębiorstwa lub dane literaturowe wspar-
te opiniami ekspertów. W drugim przypadku są to dane szacunko-
we, które mogą być mało precyzyjne. 

Na poziomie bilansu zakładowego oddziaływanie na środowi-
sko przejawia się w dwóch głównych kategoriach skutków: 
– zużycia surowców i zasobów energetycznych, 
– wytworzenia emisji gazowych i pyłowych, odpadów, ścieków 

oraz generowania emisji poza materiałowych. 
 

Tab. 1. Zestawienie elementów bilansu zakładowego (materiałowo - 
energetycznego) Input-Output [6, s.125] 

BILANS MATERIAŁOWO-ENERGETYCZNY 
Wejście (Input) Wyjście (Output) 
Materiały 

Surowce produkcyjne 
Półprodukty  
Materiały pomocnicze 
Pozostałe materiały 

Produkty  
Produkty podstawowe 
Produkty wykorzystywane w później-
szych procesach 

Emisje materiałowe 
Odpady 
Ścieki  
Spaliny (gazy) 

B.  Energia 
1. Gazowa 
2. Płynna 
3. Stała 

Emisje energetyczne 
Ciepło tracone 
Hałas 

Relacje zachodzące między bilansem Input-Output a środowi-
skiem można podzielić na trzy podstawowe kategorie, z których 
każda może zawierać kilka informacji i parametrów ekologicznych 
[6, s.125-126]: 
1.  Kategoria A - zasilanie technologii w wodę, energię i surowce. 

W kategorii tej wyróżnia się następujące podstawowe parame-
try strumieni zasilających: 

A1 – wielkość zużycia nośników energii (np. energii elektrycznej, 
gazu, węgla, paliw płynnych), 

A2 –  wielkość zużycia wody, 
A3 – ilość zużywanych w cyklu produkcyjnym substancji niebez-

piecznych, 
A4 – ilość zużywanych surowców nie zaliczanych do substancji 

niebezpiecznych (np. surowców mineralnych, płodów rolnych). 
2. Kategoria B - emisje zanieczyszczeń: 
B1 – emisje gazowe i pyłowe zanieczyszczeń powietrza (z koniecz-

nym podziałem na zanieczyszczenia o lokalnym zasięgu oraz 
przenoszone na dalekie odległości), 

B2 – zrzut strumienia ścieków technologicznych do odbiornika  
z uwzględnieniem ewentualnego zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych i cieków wodnych w ostatnim przypadku z podzia-
łem na lokalne i rozkładanie zanieczyszczenia i zanieczysz-
czenia transportowane na dalekie odległości np. substancje 
biogenne docierające do wód morskich), 

B3 – stałe odpady technologiczne z podziałem na bezpieczne  
i pozostałe, 

B4 – oddziaływanie fizyczne (hałas, wibracje, promieniowanie). 
3. Kategoria C - oddziaływanie na środowisko strumienia wytwo-

rzonych wyrobów (produktów). W kategorii C wyróżnia się na-
stępujące parametry: 

C1 – łączna wartość wytworzonych produktów (w wyrażeniu pie-
niężnym), 

C2 – ilość wytworzonych wyrobów (produktów) zużywanych  
w procesie konsumpcji i nie tworzących wtórnych odpadów 
(np. energii elektrycznej), 

C3 – ilość wytworzonych substancji niebezpiecznych, które jako 
wyrób (produkt) mogą być przetwarzane na inne substancje 
niebezpieczne lub bezpieczne dla środowiska, 

C4 – ilość wytworzonych produktów, które w procesie użytkowania 
oddziałują na środowisko (np. samochody emitujące spaliny, 
źródła promieniowania elektromagnetycznego), 

C5 – ilość wytworzonych produktów, które po pewnym okresie 
użytkowania przekształcają się w mniej lub bardziej uciążliwe 
odpady. 

W bilansie ekologicznym przepływy materiałowo-energetyczne 
mogą być analizowane  dwustopniowo. Stopień pierwszy będzie 
obejmował globalnie Input-Output w całym zakładzie, natomiast 
stopnień drugi (procesowy) to rozdzielanie przepływów surowców  
i energii na poszczególne moduły procesu technologicznego  
i w sposób uszczegółowiony przedstawiane w odniesieniu do kon-
kretnego przedziału czasowego (rys. 2.).Wyniki analizy przedsta-
wiane są w sposób uszczegółowiony w odniesieniu do konkretnego 
przedziału czasowego. Schemat modułu ujmującego przepływ 
materiałów i energii przedstawiono na rysunku 2. 

Wykonanie ekobilansu obejmującego wszystkie strumienie 
surowcowo-energetyczne oraz emisje w sposób bezbłędny  
i kompleksowy jest praktycznie niemożliwe. Podstawowym 
wymogiem, jaki musi być spełniony przy konstruowaniu bilansu 
ekologicznego, jest wybór tych wielkości, które mają istotny wpływ 
na środowisko.  
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Wybór ten wymaga niekiedy prac studialnych wspomaganych 
przez zespoły ekspertów. Kolejnym istotnym przedsięwzięciem jest 
zorganizowanie sprawnej ewidencji danych na potrzeby ekobilansu, 
wychodzącej również poza przedsiębiorstwo. Bilans zakładowy 
pełni istotną funkcję wewnętrzną, będąc elementem systemu 
zarządzania, oraz funkcję zewnętrzną, monitorując oddziaływanie 
na środowisko. Coraz częściej ekobilans jest wykorzystywany  
w celach marketingowych, stanowiąc istotne uzupełnienie 
wizerunku firmy. 

W odniesieniu do każdej składowej procesu, w układzie Input-
Output rozpatruje się odpowiadające jej strumienie surowcowe i 
energetyczne, półprodukty i emisje, a dla większej przejrzystości 
można łączyć ze sobą kilka modułów procesowych. W celach 
ewidencji i opracowania danych są stosowane listy kontrolne, 
podobnie jak w przypadku audytów ekologicznych, co pozwala na 
przeprowadzanie usprawnień i optymalizację procesów. Ekobilans 
procesu jest ściśle powiązany z ekobilansem zakładowym. 
Ekobilans zakładowy służy realizacji polityki ekologicznej,  
a ekobilans procesu wspomaga podejmowanie decyzji 
produkcyjnych. 

Ekobilans procesu odnosi się do poszczególnych stadiów 
wytwarzania. W najszerszym znaczeniu obejmuje proces 
produkcyjny, a dalej kolejno technologiczny i jego składowe — 
procesy jednostkowe i operacje jednostkowe. 

Bilans procesowy obejmuje [6, s.127]: 
1. zdefiniowanie procesów technologicznych, 
2. wyodrębnienie procesów cząstkowych, czyli modułów, 
3. opisanie procesów cząstkowych przy pomocy formularzy, 
4. sporządzenie bilansu zakładowego (mówiąc inaczej bilansy 

input-output) dla poszczególnych modułów w ustalonym prze-
dziale czasowym,  

5. syntezę i oszacowanie danych. 
Analizując oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowiska, 

należy uwzględnić nie tylko procesy technologiczne, ale także 
kwestię zaopatrzenia i dystrybucji, czyli procesy mające pośredni 
wpływ na środowisko. Koncepcja logistycznego zarządzania 
łańcuchem dostaw i zbytu jest bardzo szeroka i obejmuje:  
– źródła surowców,  
– dostawców,  

– politykę zakupu i gromadzenia surowców,  
– przepływy materiałów przez procesy związane z produkcją, 
– przechowywanie końcowych wyrobów,  
– dystrybucję,  
– transport i magazynowanie,  
– konsumpcję,  
– likwidację odpadów,  
– odzysk surowców wtórnych,  
– recykling wewnętrzny i zewnętrzny. [6, s.127] 

We współczesnym przemyśle niezwykle istotne jest tworzenie 
produktów przyjaznych środowisku. Narzędziem wspomagającym 
takie podejście jest ekologiczny bilans linii wyrobu. Jest on 
równoważny z analizą cyklu życia produkty (Life Cycle Assessment 
- LCA) [13, 14]. Zawarta jest w nim wszechstronna ocena 
problemów ekologicznych związanych z procesem projektowania, 
produkcji  
i fazą konsumpcyjną, czyli eksploatacją produktu kierowanego na 
rynek. Wykorzystuje się ją głównie do określania oddziaływań 
środowiskowych związanych z takimi obiektami jak produkty. Może 
być jednak stosowana do ekobilansowania różnego rodzaju 
procesów i działalności.  

W analizach LCA uwzględnia się cały cykl istnienia produktu, 
 a więc procesy wydobywcze, wytwórcze, produkcyjne, transport  
i dystrybucje, etap użytkowania (eksploatacji) oraz recyrkulacje, 
włącznie ze składowaniem odpadów. Takie podejście do problemu 
oddziaływań jest więc formą kompleksowego bilansu 
środowiskowego. Metoda LCA jest również narzędziem pomocnym  
w kształtowaniu środowiskowego wizerunku obiektu przez 
dostarczanie informacji, które mogą być wykorzystywane  
w podejmowaniu decyzji już na etapie konstruowania nowych lub 
modernizowania istniejących obiektów. 

2. EKOBILANS SYSTEMU LOGISTYCZNEGO 
ELEKTROCIEPŁOWNI  

Wytwarzanie energii poprzez spalanie węgla kamiennego bar-
dzo silnie wpływa na środowisko, nie tylko poprzez zubożenie nie-
odnawialnych surowców, ale także emisje do atmosfery, które nisz-
czą nasze środowisko naturalne. W Polsce rozwój wytwarzania 
energii w inny sposób niż poprzez spalanie węgla jest hamowane 
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Rys. 2. Schemat modułu ujmującego przepływ materiału i energii [5, s. 120] 
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przez wysokie koszty wytworzenia energii przy zastosowaniu innych 
surowców (np. gazu ziemnego) lub pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych. Wytwarzanie energii na bazie węgla kamiennego 
będzie coraz mniej opłacalna lub zajdzie konieczność podwyższenia 
cen energii, wszystko z uwagi na konieczność uiszczania opłat 
związanych z emisją CO2 [8]. Pomimo istotnego wpływu na środo-
wisko wytwarzania energii w elektrociepłowniach opalanych węglem 
kamiennym proces częściowego odchodzenia od wykorzystywania 
węgla kamiennego podczas produkcji energii zostanie rozłożony na 
wiele lat z uwagi na fakt posiadania przez Polskę własnych zaso-
bów tego surowca. Dlatego ważnym elementem w dbaniu o środo-
wisko przez przedsiębiorstwa energetyczne jest stosowanie czys-
tych technologii węglowych. 

Przez czyste technologie węglowe (CTW) należy rozumieć 
technologie zaprojektowane w całym systemie logistycznym elek-
trociepłowni, w celu poprawy skuteczności wydobycia, przeróbki, 
przetwarzania oraz utylizacji węgla i zwiększenia akceptowalności 
tych procesów z uwagi na ich wpływ na środowisko naturalne. 
Można wyróżnić cztery główne podobszary, z którymi wiążą się 
CTW: 
– wydobycie węgla i przeróbka (tzw. mechaniczna przeróbka 

węgla), 
– transport, składowanie węgla i uśrednianie węgla, 
– wykorzystanie węgla (w energetyce oraz przetwórstwo węgla), 
– zagospodarowanie „pozostałości” z wydobycia i wykorzystania 

węgla, czyli różnego rodzaju odpadów. 
Uproszczony schemat drogi życia węgla przeznaczonego do 

produkcji energii przedstawiono na rysunku 3.  
 

 
Rys. 3. Uproszczony schemat drogi życia węgla przeznaczonego 
do produkcji energii 

 
Bilanse ekologiczne pomagają określać ilościowo zagrożenia 

wywołane  przez  różne  produkty,  procesy   i   działania.   Proble-
my dotyczące ekologii rozważa się w nich całościowo, z uwzględ-
nieniem wszystkich faz życia produktu i jego opakowania łącznie  
z pozyskiwaniem surowców i energii (input), aż po usuwanie pozo-
stałości i wydzielanych substancji szkodliwych (output).  Ekobilans 
przedsiębiorstw energetycznych powinien obejmować pełną drogę 
życia (LCA – Life Cycle Analysis), wytworzonej energii począwszy  

od pozyskania surowca poprzez produkcję, aż do dystrybucji, kon-
sumpcji i usunięciu pozostałości łącznie z kasacją. 

Koncepcja bilansów ekologicznych powinna uwzględniać: do-
stępność zasobów naturalnych, specyfikę produkcji i dystrybucji 
węgla i innych paliw stosowanych do produkcji energii, stosowane 
technologie pozyskiwania energii i ponowne zagospodarowanie 
odpadów poprodukcyjnych, które muszą być dostosowane do wa-
runków kraju, w którym prowadzone są badania. 

Bilans ekologiczny systemu logistycznego elektrociepłowni tym 
dokładniej odzwierciedla jego wpływ na środowisko, im pełniej udało 
się przedstawić drogę życia węgla i innych paliw przeznaczonych do 
produkcji energii, a także zebrać dane dotyczące jego wpływu na 
środowisko. Zebranie danych powinno uzyskać wysoki stopień 
kompletności. W praktyce warunek ten jest trudny do zrealizowania.  

Droga życia węgla jest zawsze wpleciona do sieci innych dróg 
życia, np. środków pracy (maszyn i urządzeń), środków transportu 
itp. Jeśli chciałoby się  wszystkie obciążenia środowiska z tym 
związane, począwszy od ich wytworzenia aż do kasacji, uwzględnić 
w drodze życia węgla, to ramy ekobilansu byłyby niewspółmiernie 
rozbudowane w stosunku do realnego schematu drogi życia energii. 
Dlatego należy podjąć decyzję, jak dalece procesy z innych dróg 
życia powinny być włączone do bilansu ekologicznego przedsiębior-
stwa energetycznego. Ustalenie w tym celu ujednoliconego sche-
matu jest bardzo trudne. Przeważnie postępuje się w ten sposób, że 
wszystkie odcinki procesu w drodze życia węgla przeznaczonego 
do produkcji energii następujące po sobie są uwzględniane, nato-
miast nie uwzględnia się odcinków procesu uczestniczących po-
średnio, jak np. wytwarzania środków pracy. 

Kolejnym problemem jest ustalanie danych wyjściowych, tj.: 
– surowce i półfabrykaty, 
– energia, 
– woda, 
– produkty, 
– pozostałości, 
– emisje energetyczne, 
– gazy odlotowe,  
– ścieki, 
– osady, pyły.  

Najwięcej odpadów powstaje w energetyce, dla której bazę pa-
liwową stanowi węgiel kamienny i brunatny. Są to głównie stałe 
produkty spalania, tj. żużel i popiół, zwane zwyczajowo odpadami 
paleniskowymi. Odpady paleniskowe początkowo były traktowane 
jako produkty powstające w wysokiej temperaturze w wyniku fizyko-
chemicznego współdziałania paliwa ze składnikiem gazowym. 
Zaliczono do nich żużle kotłowe i popioły paleniskowe. Zgodnie  

z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [15] odpady  
z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw zo-
stały zaliczone do 10. grupy odpadów – Odpady nieorganiczne  
z procesów termicznych i podzielone na rodzaje. Ponad 30% rodza-
jów odpadów zaliczonych do grupy 10 01 [15] to odpady uznane za 
niebezpieczne. 

Właściwości fizykochemiczne odpadów paleniskowych jest 
również ważny w przypadku ustalania wpływu odpadów na środowi-
sko. Skład chemiczny odpadów paleniskowych zależy od rodzaju 
spalanego węgla oraz parametrów urządzeń technicznych przed-
siębiorstwa energetycznego (kotły, urządzenia odpylające, odsiar-
czanie spalin), a wreszcie od sposobu odprowadzania i składowania 
tych odpadów. Substancja nieorganiczna w węglu nie ulega spale-
niu, natomiast część jej ulega stopieniu oraz dalszym przeobraże-
niom strukturalnym i jest usuwana w postaci żużla (10-15%) i popio-
łów (85-90%). Podstawowymi składnikami odpadów paleniskowych 
(tzw. Składnikami mikro) są tlenki krzemu, glinu, wapnia, żelaza 
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oraz siarka w przeliczeniu na SO3.Składniki te stanowią 99,7-99,9% 
całkowitej masy odpadów. Do najważniejszych minerałów występu-
jących w popiołach paleniskowych należą: 
1. Minerały tlenkowe zawierające Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO 
2. Ziarna metaliczne, głównie Fe w postaci kuleczek 
3. Krzemiany i glinokrzemiany o budowie wyspowej, pierścienio-

wej, łańcuchowej, warstwowej lub przestrzennej (mulity, skale-
nie, krzemiany) 
Udział siarki w popiele jest istotny z punktu widzenia ochrony 

środowiska oraz możliwości wykorzystania tych odpadów – wpływa 
m.in.. na jakość wód nadosadowych mokrych składowisk. Biorąc 
pod uwagę skład chemiczny popiołów lotnych w przeliczeniu na 
SiO2 , CaO, Al2O3, SO3, przeprowadzono w Polsce ich klasyfikację 
na: 
1. Krzemianowe 
2. Glinowe 
3. Wapniowe. 

W węglu kamiennym i brunatnym, a w konsekwencji i w odpa-
dach z ich spalania mikroelementy występują w znikomych ilo-
ściach, stanowią 01-0,3% ogólnej masy odpadów.  

Własności ubocznych produktów spalania, umożliwiają wyko-
rzystanie ich do makroniwelacji oraz rekultywacji terenów zdegra-
dowanych morfologicznie. Wynika to z ich aktywności hydraulicznej. 
Wyróżnić można następujące kierunki wykorzystania odpadów 
paleniskowych: 
– prewencję pożarową w rekultywacji odpadami górniczymi, 
– makroniwelację terenu, wypełnianie wyrobisk, poprawę parame-

trów geotechnicznych, 
– budowę dróg i nasypów kolejowych, 
– zdolności sorpcyjne popiołów mogą zostać wykorzystane rów-

nież do zatrzymywania zanieczyszczeń migrujących w środowi-
sku wód podziemnych. 
Odpady z górnictwa węgla kamiennego również powinny być 

brane pod uwagę jako elementy wyjściowe w bilansach ekologicz-
nych przedsiębiorstw energetycznych. Odpady górnictwa węgla 
kamiennego zwane również odpadami powęglowymi zaliczane są 
do tzw. mineralnych surowców odpadowych wytwarzanych w pro-
cesach wydobycia, wzbogacenia i przetwarzania kopalin. Tradycyj-
ne surowce mineralne dzieli się na cztery grupy: 
1. Kopaliny towarzyszące – potencjalne surowce mineralne wy-

stępujące w złożu kopaliny głównej, które zasadniczo można 
selektywnie eksploatować; 

2. Odpady górnicze zwane również wydobywczymi – skały po-
chodzące z robót górniczych i przygotowawczych udostępnia-
jących złoże kopaliny głównej w kopalniach głębinowych lub 
odkrywkowych; 

3. Odpady przeróbcze – materiał skalny wydobyty wraz z urob-
kiem i oddzielany w procesach wzbogacania kopaliny głównej. 

4. Odpady wtórne przetwórcze – pozostałości po przetwórstwie 
kopaliny głównej, powstające w procesach wytwarzania pro-
duktów handlowych. 
Odpady z odsiarczania spalin metodami wapniowymi w Rozpo-

rządzeniu Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów [15], 
zostały zakwalifikowane do grupy o kodzie 10 obejmującej odpady 
termiczne. Rodzaje odpadów związane z odsiarczaniem spalin [15]: 
1. Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlo-

towych 10 01 05; 
2. Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

odprowadzane postaci szlamu 10 01 07; 
3. Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych 

metod odsiarczania gazów odlotowych 10 01 82. 
W procesie usuwania 1 tony dwutlenku siarki z gazów spalino-

wych powstaje około 3 tony różnych odpadów. 

Sposobami zagospodarowywania odpadów górniczych są: 
– składowanie na hałdach i składowiskach, 
– gospodarcze wykorzystanie istniejących hałd pod kątem odzy-

sku zawartego w nich węgla oraz do produkcji kruszyw, 
– wykorzystanie odpadów do rekultywacji oraz prac inżynieryjno-

technicznych. 
 Obecnie sukcesywnie zmniejsza się ilości skały płonnej zago-

spodarowywanej w dotychczasowy „bierny” sposób, tj. przez skła-
dowanie na hałdach i zwałowiskach, na rzecz bardziej opłacalnych, i 
 bardziej przyjaznych dla środowiska, sposobów zagospodarowy-
wania. 

Dla większości  danych nie stanowi problemu uzyskanie odpo-
wiednich wielkości liczbowych. Oznaczenie jakościowe i ilościowe 
wymagałoby jednak znacznych nakładów czasowych i finansowych 
w przypadku emisji do powietrza, wody i gleby różnorodnych sub-
stancji. Dlatego proponowane są tylko te substancje emitowane na 
terenie danego kraju. 

Również niemierzalne obciążenia środowiska stanowią pro-
blem wymagający uwzględnienia. Przykładami tego rodzaju obcią-
żeń są między innymi [5, s. 122]: 
– zagrożenia potencjalne, np. katastrofa tankowca, wybuch  

w elektrowni jądrowej, uszkodzenie zapory wodnej, 
– zmiany w krajobrazie, np. powstawanie hałd kopalnianych, 

tworzenie wysypisk, budowa fabryk, 
– oddziaływanie procesów albo produktów na środowisko pracy, 

np. utrudnione postępowanie z ładunkami w transporcie i maga-
zynowaniu spowodowane dużą masą, 

– zmniejszenie zasobów naturalnych. 
Wymienionych obciążeń środowiska naturalnego nie da się wy-

razić liczbowo i dlatego nie są one uwzględniane w bilansie ekolo-
gicznym, jednakże ich znaczenia dla ogólnej oceny ekologicznej nie 
można pominąć. 

Ekobilans w przedsiębiorstwie energetycznym  pozwala na zo-
brazowanie wpływu na środowisko w odniesieniu do jedenastu 
kategorii oddziaływania [3, s. 45]: związki koncerogenne, związki 
organiczne i związki nieorganiczne wpływające na układ oddechowy 
człowieka, zmiany klimatu, promieniowanie, zubożenie warstwy 
ozonowej, ekotoksyczność, zakwaszenie i eutrofizacja, zagospoda-
rowanie terenu, minerały, paliwa kopalne oraz trzech kategorii 
szkód, do których można zaliczyć: 
1. zdrowie ludzkie, które oznacza stopień emisji związków orga-

nicznych i nieorganicznych wpływających przede wszystkim na 
układ oddechowy człowieka, 

2. jakość ekosystemu, która oznacza korzyść środowiskową 
związana z wykorzystaniem wysokosprawnej technologii po-
zwalającej uniknąć nadmiernej emisji zanieczyszczeń pyło-
wych i gazowych do atmosfery, a także wykorzystywaniem do 
produkcji surowców odnawialnych – biomasy, 

3. surowce naturalne – oznacza stopień wykorzystania do pro-
dukcji energii surowca naturalnego nieodnawialnego, jakim jest 
węgiel. 
Z przedstawionych rozważań wynika, że ekobilanse odzwier-

ciedlają negatywne oddziaływanie na środowisko wyrażane wielko-
ściami liczbowymi. Bierze się w nich pod uwagę nie tylko ogólny 
wpływ na środowisko, ale przede wszystkim wielkość tego oddzia-
ływania. Ekobilanse same nie rozstrzygną tego problemu i na ich 
podstawie trudno byłoby podejmować jakiekolwiek decyzje. 

PODSUMOWANIE 

Polska gospodarka, w porównaniu z gospodarkami innych kra-
jów Unii Europejskiej, jest bardzo energochłonna. Na relatywnie 
wysoką energochłonność polskiej gospodarki wpływają, poza wę-
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glową strukturą bilansu energetycznego, następujące czynniki: 
znaczący udział tradycyjnych, energochłonnych działów produkcji, 
niższa niż w krajach zachodnich ogólna sprawność systemu ener-
getycznego, stosowane nadal nieefektywne technologie oraz ener-
gochłonne maszyny i urządzenia w gospodarce i indywidualnych 
gospodarstwach domowych, energochłonne budownictwo, ale 
również stare, energochłonne systemy oświetleniowe. 

Coraz powszechniej jest ograniczane do technologii nieszko-
dliwej dla środowiska i ekonomicznie uzasadnionej utylizacji węgla, 
zwłaszcza od momentu, gdy zidentyfikowano problem niekorzyst-
nych zmian klimatu Ziemi, wskutek emisji tzw. gazów cieplarnia-
nych.  

Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w sektorze energetycz-
nym dotyczące w szczególności sposobu wytwarzania energii, do 
którego wprowadza się nowoczesne metody oczyszczania spalin –  
w przypadku wytwarzania energii na bazie tradycyjnych surowców 
energetycznych. Poza zastosowaniem bardziej ekologicznych tech-
nologii wytwarzania energii w oparciu o węgiel  kamienny, brunatny i 
gaz ziemny rozwijane są również technologie wykorzystujące od-
nawialne źródła energii. 

 Do analizy skutków wprowadzonych zmian i ich wpływu na 
środowisko wykorzystywane są ekobilanse, dzięki którym można 
porównać efekty zastosowanych  technologii. Bilanse ekologiczne 
pozwalają, przy relatywnie niskich kosztach, wyeliminować lub 
przynajmniej w poważnym stopniu ograniczyć szkodliwy wpływ 
eksploatacji, przeróbki, przetwórstwa i utylizacji węgla na środowi-
sko naturalne i zwiększyć ich skuteczność. Dzięki nim możliwa jest 
analiza systemu logistycznego pod katem bezpieczeństwa energe-
tycznego kraju, ale również bezpieczeństwa środowiska naturalne-
go. 
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Ecological balance in the logistic system of energy enterprise 

 The paper presents issues related to the identification of 
environmental problems and the possibility of their minimiza-
tion, and also if it possible, elimination in the logistics sys-
tems of energy companies. The safety of the logistic system of 
the CHP is closely related to the environmental impact and 
therefore the energy company should prevent negative effects 
of the operation of the entire logistics system, mainly on the 
production, transport and storage of raw materials..  
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