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1. Streszczenie w jęz. angielskim / English summary 

The action plan for waste heat utilization in the region of Lower Silesia, Poland is addressed to policy makers 

in order to highlight the meaning of waste heat utilization for the achievement of climate protection targets.  

The action plan addresses the following issues: 

 The first parts of the document contain basic information on the possibilities and ways of waste heat 

use. Actions to build a waste heat cadaster were presented. Cadaster presents waste heat sources in 

the Lower Silesia region and can be used to identify potential projects related to waste heat. 

 The next part of the document presents a methodology for estimating waste heat potential and 

developing scenarios of its future use. A package of tasks related to the use of waste heat, which 

could be performed as a part of implementation of the strategic objectives of the Lower Silesia region, 

was also presented. 

This document has been developed in frame of the CE-HEAT project "Comprehensive model of waste heat 

utilization in CE regions". The project involves 9 institutions from 7 European countries, and its main purpose 

is to identify different sources of waste heat and ways of their better use. Some of the issues covered in this 

document have been presented so far as other results of the CE-HEAT project. The project is co-financed 

under the INTERREG Central Europe programme from the European Regional Development Fund. 

First of all, it should be explained what the role of waste heat in the economy is. Waste heat, which derives 

mainly from production processes and is given away to the environment, can be also collected and then 

reused. The greatest potential can be found in industrial plants, which use large amounts of heat, electricity 

and water, in particular in petrochemical and chemical plants, metallurgical plants, food industry, wood and 

paper industry and cement plants. In this type of objects it is reasonable to aim at an optimal use of energy 

and heat generated in technological processes by maximizing its recovery rate. 

Waste heat cadaster 

Raising awareness and knowledge about the potential of waste heat and its various sources can be provided 

by the regional waste heat cadaster. A cadaster is a systematized public inventory of data on objects located 

in a specific area, where waste heat sources are located, as well as data on types and energy potential of 

these sources. Other objectives of the cadaster are: encouraging and initiating investments in waste heat 

recovery systems, creating and developing concepts for the development of heating systems for local 

communities and energy suppliers, developing regional and local strategies for waste heat utilization and 

progress monitoring. 

Spatial location of data (geolocation) is a key feature of cadaster. Each waste heat producer must be geo-

located so that it can be placed in the GIS cadaster. It enables potential investors to research network solutions 

and determine which sources of waste heat can be recovered together to meet higher or more constant 

demand. 

Other important features defining the waste heat sources that should be included in the waste heat cadaster 

are: annual amount of excess heat available, average available power, annual production profile (operating 

time), temperature of the waste heat carrier, heat carrier type (gases, water, solid, other). Based on these 

data and their visualization, one can make an initial assessment of recovery options. For example: temperature 

and type of waste heat medium are determinants of technologies that can be used; while heat power, total 

energy and production profile are necessary to match the offered quantity to potential demand. 

Waste heat data contained in the cadaster may be based on: 

 data obtained directly from companies, 
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 data calculated on the basis of publicly available information on emissions of officially approved and 

monitored facilities (collected and published by a responsible national or regional institution), 

 estimated data based on literature and other public data. 

In order to provide information for the cadaster of the Lower Silesia region, the method for calculating waste 

heat based on publicly available information on emissions from entities operating in various sectors of the 

economy was selected. The cadaster presents estimated values of the potential waste heat power for 120 

installations from entities operating in the industrial sector in the region (installations for combustion processes 

and technological processes). 

Waste heat potential 

A regional potential of waste heat is best estimated by detailed analysis or evaluation of the amount of waste 

heat occurring in enterprises or buildings (energy audits or direct measurements of waste heat). If relevant 

data from companies are available, it is possible to draw conclusions about individual industries and sectors 

from a national or regional perspective. However, in most cases, there is no access to relevant data, it depends 

on specific technological process and the company, and this type of data is protected by the institutions. Also 

in Polish statistical databases, it is not possible to prepare information directly on waste heat that can 

potentially be used. 

Direct estimation of waste heat amount produced in the Lower Silesia region turned out to be an extremely 

difficult task due to the lack of access to data from enterprises. It was decided to mainly use a methodology 

for estimating the waste heat potential, where it is calculated as a percentage of energy consumed in various 

industry sectors. For Lower Silesia, the potential of waste heat in industrial processing is estimated at 3253.50 

TJ per year (0.9 TWh / year), which is approx. 16.5 percent of energy consumption in this sector, and slightly 

more than 25% of commercial heat consumption (i.e. heat which is purchased) in households in the Lower 

Silesia. The estimated annual decrease in CO2 emissions as a result of the use of waste heat instead of coal is 

308 thousand tons of CO2. 

Waste heat utilization scenarios 

The estimated waste heat potential in industrial processing in the Lower Silesia may be the basis for scenarios 

for the development of the use of this heat over the next several decades. 2016 was assumed (the potential 

was calculated based on the data from this year) as the base year. It was also assumed that the utilization of 

waste heat potential would take place according to three scenarios until 2040: a basic scenario, a climate 

protection scenario and a climate protection scenario plus (Table 1). 

Table 1. Estimated utilization of waste heat potential in the Lower Silesia in the following years related to 

2016. 

Year Basic scenario Climate protection scenario 
Climate protection 

scenario plus 

2020 5% 10% 10% 

2030 10% 20% 25% 

2040 15% 30% 40% 

The basic scenario assumes a generally slight increase in the use of waste heat - initially just over 1% per 

year, and after 2020 - 0.5% per year (relative to the base year). Both climate protection scenarios assume a 

relatively large increase of 10% by 2020, which means that in 2020 more than 325 TJ of energy will come 

from waste heat (Figure 1).  
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Figure 1. Utilization of waste heat potential [TJ] from the industrial processing sector in Lower Silesia for 

various scenarios until 2040. 

The climate protection scenario assumes that in 2030 over 650 TJ of energy will come from waste heat, and 

in 2040 - just over 976 TJ. According to the most optimistic scenario, in 2040 it will be possible to use over 

1301 TJ of waste heat, which means 123.3 thousand tons of CO2 less emitted than in the base year 2016 

(Table 2). 

Table 2. Estimated reduction of CO2 emissions in thousand tons due to the use of waste heat in the Lower 

Silesia for various scenarios (2016 as the reference year). 

Year Basic scenario Climate protection scenario 
Climate protection 

scenario plus 

2020 15.4 30.8 30.8 

2030 30.8 61.6 77.0 

2040 46.2 92.4 123.3 

Policy recommendations 

Better use of waste heat sources in accordance with the climate protection scenario will be possible only 

through a good cooperation of many institutions and social partners, and above all, industrial partners and 

investors. An important role is played by the Lower Silesia Region self-government, which should support 

actions in accordance with the adopted regional development policy and applicable legal regulations in this 

area. The regional self-government should mobilize local self-governments and other relevant institutions to 

take appropriate actions in order to support the improvement of energy efficiency. The proposed tasks of the 

“Action plan for waste heat utilization in the region of Lower Silesia" should be included and specified at local 

levels, i.e. in environmental protection programs, municipal plans of supplying heat, electricity and gas fuels 

and other municipal or district level documents, which address the issue of better use of energy resources and 

energy efficiency. The actions of regional self-government should also focus on supporting activities that 

facilitate access to economic information, consultancy and sources of financing for entrepreneurs. 
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The region of Lower Silesia does not have a separate strategic document regarding operation and development 

of the energy system. Such document will be elaborated - in February 2019, the Regional Board adopted a 

resolution undertaking work on the preparation of the Energy Strategy of the Lower Silesia Region 2030. It is 

expected that the document will be adopted by the end of 2020. Therefore, there will be a possibility of a 

broad coverage of issues related to the use of waste heat on a regional level.  

At the moment the energy policy is included in the Development Strategy of the Lower Silesian Region 2030. 

In the abovementioned strategy specific operational objectives: "2.1. Improvement of the condition and 

accessibility of regional technical infrastructure" and "4.4. Promotion of energy production from renewable 

sources and supporting energy security" and directions of strategic activities (groups of strategic tasks) have 

been formulated: 

 2.1.2. Support and development of energy systems and elimination of hazards caused by extreme 

atmospheric phenomena. 

 4.4.1. Utilization of the potential of conventional energy, supporting district energy distribution 

systems, dispersed energy and cogeneration. 

 4.4.2. Stimulating research and development activities related to the production of energy from 

renewable sources. 

 4.4.3. Taking actions to save energy and improve efficiency of its use 

Table 3 presents a package of tasks related thematically with the use of waste heat, which could be performed 

as a part of the implementation of specific objectives of the Development Strategy of the Lower Silesia Region 

2030. 

Table 3. Proposal of strategic tasks related to the utilization of waste heat recommended for implementation 

as a part of the Development Strategy for the Lower Silesia Region 2030. 

Specific operational 

objectives 

Groups of strategic 

tasks 

Proposed tasks related to the utilization of waste 

heat 

2.1. Improvement of the 

condition and accessibility 

of regional technical 

infrastructure” 

2.1.2. Support and 

development of energy 

systems and elimination 

of hazards caused by 

extreme atmospheric 

phenomena 

Proposing actions for implementing energy 

systems with waste heat recovery, important for 

the regional development 

4.4. Promotion of energy 

production from renewable 

sources and supporting 

energy security 

4.4.1. Utilization of the 

potential of conventional 

energy, supporting 

district energy 

distribution systems, 

dispersed energy and 

cogeneration 

Cooperation in the dissemination of information on 

waste heat sources, particularly for purposes 

waste heat cadaster  

Cooperation in the development of analyzes 

regarding the use of waste heat in the region 

Monitoring if assumptions for the plan of supplying 

heat, electricity and gas fuels in municipalities and 

their updates are prepared 

Supporting training institutions which organize 

trainings for municipal employees responsible for 

preparing and updating assumptions for the plan 
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Specific operational 

objectives 

Groups of strategic 

tasks 

Proposed tasks related to the utilization of waste 

heat 

of supplying heat, electricity and gas fuels and 

monitoring of the trainings 

Suggesting the need for taking into account the 

possibilities of using waste heat from industrial 

installations and other sources in municipal 

assumptions for plans 

Supporting public and non-public institutions 

providing services in the field of energy advisory 

and energy recovery technologies or institutions 

creating network of consultation points in this 

sector 

Supporting services in the field of individual and 

group advice on obtaining funds for the installation 

of waste heat recovery systems 

Support for investors seeking facilities for waste 

heat investments in the region and supporting 

municipalities seeking investors 

Support for development and functioning of 

energy clusters that use local waste heat sources 

Inclusion in the Regional Operational Program 

2021-2027 the possibility of co-financing 

investment activities and other activities such as 

energy advisory for the use of waste heat in the 

scope of the thematic objective related to the low-

carbon economy (if this possibility results from 

cohesion policy documents of a higher rank) 

4.4.2. Stimulating 

research and 

development activities 

related to the production 

of energy from 

renewable sources 

Monitoring the development of heat recovery 

technologies and innovations in the region 

Generating cooperation between universities, 

institutions and organizations working for the 

development of science and technology in the field 

of waste heat recovery 

4.4.3. Taking actions to 
save energy and 

improve efficiency of its 

use 

Proposing activities which decrease energy 

consumption by recovering waste heat, carried out 

at local or government level 

Promoting waste heat topics and promoting best 

practices of its use 

Development trends of the waste heat recovery sector should be monitored and the potential should be better 

assessed and widely used in the future. Even now some operational programs, also the Regional Operational 

Program of the Lower Silesia Region, clearly indicate that both entrepreneurs and self-governments investing 

in energy-saving systems in which waste heat is recovered can obtain financing for their projects. Better use 
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of waste heat would definitely contribute to achieving the strategic objectives of the Lower Silesia Region in 

the field of unconventional energy sources and increasing energy efficiency, and the regional self-government 

can play an important role in monitoring and coordinating these processes. 

 

2. Wstęp / Introduction 

Plan działania na rzecz wykorzystania ciepła odpadowego na terenie Dolnego Śląska skierowany jest do 

decydentów politycznych w celu podkreślenia znaczenia wykorzystania ciepła odpadowego dla osiągnięcia 

celów związanych z ochroną klimatu. 

Plan działania porusza następujące zagadnienia: 

 W pierwszych częściach dokumentu zostały omówione podstawowe informacje na temat możliwości i 

sposobów wykorzystania ciepła odpadowego. Zaprezentowano działania służące budowie katastru 

ciepła odpadowego. Kataster prezentuje źródła ciepła odpadowego na Dolnym Śląsku i może zostać 

wykorzystany w celu identyfikacji potencjalnych projektów związanych z ciepłem odpadowym. 

 W następnej części dokumentu została zaprezentowana metodologia szacowania potencjału ciepła 

odpadowego i opracowanie scenariuszy jego wykorzystania. Przedstawiono także pakiet zadań 

związanych tematycznie z wykorzystaniem ciepła odpadowego, które mogłyby być wdrażane w ramach 

realizacji celów strategicznych województwa dolnośląskiego.  

Niniejszy dokument został opracowany w ramach realizacji projektu CE-HEAT „Kompleksowy model 

wykorzystania ciepła odpadowego w regionach Europy Środkowej“ („Comprehensive model of waste heat 

utilization in CE regions“). W projekcie uczestniczy 9 instytucji z 7 europejskich krajów, a jego głównym celem 

jest zidentyfikowanie różnych źródeł ciepła odpadowego i lepsze ich wykorzystanie. Część zagadnień ujętych 

w tym dokumencie dotyczących ciepła odpadowego przedstawiono dotychczas jako inne rezultaty projektu 

CE-HEAT. Projekt finansowany jest w ramach programu INTERREG Europa Środkowa dzięki środkom z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

3. Wykorzystanie ciepła odpadowego / Waste heat 

utilization  

3.1.  Źródła ciepła odpadowego / Sources of waste heat 

Na początek należy przybliżyć na czym polega wykorzystanie ciepła odpadowego w gospodarce. 

Wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie wzrost cen kopalnych surowców 

energetycznych oraz rosnące zanieczyszczenie środowiska powodują, że coraz częściej zmierza się w kierunku 

wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego z różnych źródeł. Ciepło odpadowe, które powstaje podczas 

procesów produkcyjnych i jest oddawane do otoczenia, może być także gromadzone, a następnie ponownie 

użyte. Źródeł ciepła odpadowego jest tak wiele, że trudno je wszystkie wymienić, jednakże przykładowo mogą 

być nimi: ciepło odpadowe z elektrowni, zakładów przemysłowych, układów wentylacji i klimatyzacji, 

transportu (gazy wylotowe z silników spalinowych), biogazowni, oczyszczalni ścieków, kolektorów słonecznych, 

itp. 

Duże ilości ciepła uwalniane są w procesach technologicznych. Przykładowo z 1 litra wody odpadowej o różnic 

temperatur równej 10°C można uzyskać 35,37 Wh energii, która może być wykorzystana do świecenia zwykłej 

żarówki o mocy 40W przez 0,88 h lub żarówki LED-owej przez 7,04 h [1]. Największy potencjał oszczędności 
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można odnaleźć w zakładach przemysłowych, wykorzystujących w swoich procesach produkcyjnych duże ilości 

ciepła, energii elektrycznej i wody, w szczególności w zakładach petrochemicznych i chemicznych, 

metalurgicznych, z branży spożywczej, drzewno-papierniczej i w cementowniach. W tego typu obiektach 

uzasadnionym staje się dążenie do optymalnego wykorzystania pobranej i wytworzonej w procesach 

technologicznych energii dzięki maksymalizacji stopnia jej odzysku. W dużych zakładach przemysłowych 

można spotkać się z wieloma urządzeniami wykorzystującymi zarówno ciepło, energię elektryczną, jak i wodę 

np.: sprężarki powietrza, zgrzewarki, ciągarki, itp. Mimo zaawansowanej konstrukcji oraz udoskonaleń 

technologicznych, są to urządzenia, które pod względem energetycznym są bardzo nisko sprawnymi 

maszynami (Tabela 1). Wynikiem niskiej sprawności jest głównie ciepło odpadowe, które często można 

odzyskać.  

 

 

Tabela 1. Typowe sprawności cieplne wybranych systemów energetycznych i urządzeń przemysłowych [2]  

System energetyczny/Instalacja przemysłowa Sprawność cieplna [%] 

Wytwarzanie prądu 25-44% 

Kotły parowe (gaz ziemny)  80% 

Kotły parowe (węgiel i ropa)  84-85% 

Kotły odzysknicowe 60-70% 

Kraking termiczny w rafinerii  58-61% 

Produkcja stali w piecu łukowym  56% 

Suszenie papieru  48% 

Produkcja masy papierniczej 60-69% 

Kolumna destylacyjna  25-40% 

Kalcynator w cementowni 30-70% 

Sprężarki  10-20% 

Pompy i wentylatory  55-65% 

Silniki  90-95% 

 

Ciepło odpadowe w zakładach przemysłowych występuje przede wszystkim w postaci spalin (gazów 

spalinowych) lub oparów, wody chłodzącej lub innych płynów, podgrzanych wyrobów i produktów ubocznych 

(ciał stałych i cieczy), które są następnie schładzane. Ciepło odpadowe emitowane jest także z powierzchni 

stałych o wysokiej temperaturze w urządzeniach grzewczych, w tym w obrębie systemów przesyłu mediów (tj. 

głównie pary, gorącej wody, gorących gazów). Nośniki ciepła różnią się temperaturą, składem i zawartością, 

mogą zwierać zanieczyszczenia, substancje łatwopalne, cząstki stałe itp. 
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Tabela 2. Nośniki ciepła odpadowego w przemyśle i charakterystyczne dla nich temperatury (BN - bardzo niska 

temperatura; <120 °C, N- niska temperatura; 120 - 315 °C, Ś - średnia temperatura; 315 - 650 °C, W - wysoka 

temperatura; 650 - 870 °C, BW - bardzo wysoka temperatura; >870 °C) [3] 

Nośnik ciepła 

Rodzaj przemysłu 

sta- 

lowy 

alumi- 

niowy 

szklar-

ski 

papier- 

niczy 

petro-

chemiczny 

gór- 

niczy 

che- 

miczny 

spo-

żywczy 

cemen-

towy 

obróbka 

powierzchni 

produkcj

a pary 

Spaliny lub 

opary 

BW; 

N 
BW-W BW Ś-N W-N W-N W-N N BW Ś-N N 

Gorąca woda 

lub inne płyny 
BN   BN BN BN BN BN BN BN BN 

Gorące 

wyroby 
BW Ś BW N-BN N Ś Ś;BN N-BN BW Ś  

Powierzchnie 

o wysokiej 

temperaturze 

N-BN N-BN N-BN  BN    N   

Ciepło odpadowe w dużych ilościach jest charakterystyczne dla układów służących produkcji energii 

elektrycznej - elektrowni, elektrociepłowni czy biogazowni. Dzisiejsza produkcja energii elektrycznej w 

elektrowni konwencjonalnej jest realizowana ze sprawnością nieprzekraczającą 50%. Największe straty energii 

występują w procesie skraplania pary w kondensatorze i wyprowadzaniu do otoczenia ciepła odebranego od 

pary [4]. Przy bardziej efektywnym jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w 

elektrociepłowniach i biogazowniach, zwanym kogeneracją, występuje ciepło odpadowe ze spalin oraz, jeśli 

stosowane są silniki, (np. w małych elektrociepłowniach i biogazowniach) ciepło pochodzące z ich chłodzenia 

i z chłodzenia oleju smarującego. 

Pozaprzemysłowe źródła ciepła odpadowego to wszelkie układy wentylacji i klimatyzacji, układy chłodnicze, 

urządzenia spalające paliwa czy nawet odprowadzane ścieki – są to źródła nisko i bardzo niskotemperaturowe. 

 

3.2.  Rozwiązania w zakresie odzysku ciepła odpadowego / Waste heat 
recovery solutions 

W związku z potrzebą oszczędności energii odzyskiwanie ciepła odpadowego staje się koniecznością. Istnieje 

wiele technologii wykorzystania ciepła odpadowego (Tabela 3), co jest w dużej mierze zdeterminowane przez 

jego temperaturę. Różne rodzaje urządzeń odpowiednie są dla różnych reżimów temperaturowych, lecz ciągle 

poszukuje się nowych, bardziej wydajnych i skutecznych rozwiązań, także z tego względu, że wiele źródeł 

ciepła odpadowego pozostaje niewykorzystanych. 

Specjalna kategoria systemów odzyskiwania ciepła wykorzystuje ciepło odpadowe do wytwarzania energii 

elektrycznej. Oprócz powszechnie stosowanego w elektrowniach obiegu parowego istnieje kilka technologii, 

które znalazły zastosowanie w przypadku ciepła niskotemperaturowego - są to instalacje wykorzystujące 

organiczny obieg Rankine’a (ORC, ang. Organic Rankine Cycle) czy obieg Kaliny, silniki Stirlinga czy generatory 

termoelektryczne (TEG). Rynek tego typu urządzeń systematycznie się rozwija i można się tu spodziewać 

powstania kolejnych ulepszeń czy nowych technologii odzysku ciepła. 

Tabela 3. Powszechnie stosowane systemy odzysku ciepła odpadowego według zakresu temperatur [3]. 

Bardzo niska 

temperatura 

(<120 °C) 

Niska temperatura 

(120 - 315 °C) 

Średnia 

temperatura 

(315 - 650 °C) 

Wysoka 

temperatura 

(650 - 870 °C) 

Bardzo wysoka 

temperatura 

(>870 °C) 

Płaszczowo-rurowe 

wymienniki ciepła  

Rekuperator 

konwekcyjny 

Rekuperator 

konwekcyjny 

Rekuperatory 

konwekcyjne 

Regeneratory 

ceramiczne 
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Bardzo niska 

temperatura 

(<120 °C) 

Niska temperatura 

(120 - 315 °C) 

Średnia 

temperatura 

(315 - 650 °C) 

Wysoka 

temperatura 

(650 - 870 °C) 

Bardzo wysoka 

temperatura 

(>870 °C) 

Płytowe 

wymienniki ciepła 

Nagrzewnice 

powietrza do 

odprowadzania 

ciepła z cieczy 

Pompy ciepła 

Systemy 

ogrzewania, 

wentylacji i 

klimatyzacji 

(HVAC) (tj. 

recyrkulacyjne 

ogrzewanie wody 

lub recyrkulacja 

glikol-woda) 

Bezpośrednie 

podgrzewacze 

wody 

Niemetalowe 

wymienniki ciepła 

(metalowy) – różne 

typy 

Użebrowane 

rurowe wymienniki 

ciepła 

(ekonomizery) 

Płaszczowo-rurowe 

wymienniki ciepła 

do podgrzewania 

wody i cieczy 

Pompy ciepła 

Wymiennik 

obrotowy 

(metalowy) 

Kondensacyjne 

podgrzewacze 

wody lub 

wymienniki ciepła 

Rury cieplne 

Bezpośrednie 

podgrzewacze 

wody 

(metalowy) – różne 

typy 

Użebrowane 

rurowe wymienniki 

ciepła 

(ekonomizery) 

Płaszczowo-rurowe 

wymienniki ciepła 

do podgrzewania 

wody i cieczy 

Palniki 

samorekuperacyjne 

Kotły na ciepło 

odpadowe do pary 

lub gorącego 

kondensatu 

Wstępne 

podgrzewanie 

wsadu (w sekcji 

konwekcyjnej) 

Rury cieplne 

Wymiennik 

obrotowy 

(metalowy) 

(metalowe) – 

głównie rurowe 

Rekuperatory 

radiacyjne 

Palniki 

regeneracyjne 

Kotły odzysknicowe 

Kotły na ciepło 

odpadowe, w tym 

wytwarzanie 

energii elektrycznej 

w generatorze 

turbiny parowej 

Metalowy 

wymiennik 

obrotowy (układ 

regeneracyjny) 

Wstępne 

podgrzewanie 

wsadu 

Kotły 

odzysknicowe 

Palniki 

regeneracyjne 

Rekuperatory 

radiacyjne 

Kotły na ciepło 

odpadowe, w tym 

wytwarzanie 

energii elektrycznej 

w generatorze 

turbiny parowej 

Wstępne 

podgrzewanie 

wsadu 

Zwiększająca się świadomość społeczna w zakresie poprawy bilansu energetycznego Polski, sprzyja chęci 

stosowania nowoczesnych technologii ponownie wykorzystujących ciepło odpadowe nie tylko w przemyśle, ale 

również w budynkach mieszkalnych. Wiele osób wprowadza w swoich gospodarstwach domowych systemy 

odzysku ciepła (wymienniki ciepła, pompy ciepła) mające na celu wstępne lub całkowite podgrzanie wody lub 

ogrzanie powietrza nawiewanego w układzie wentylacji budynku, co zmniejsza ilość energii zużywanej do 

celów grzewczych. Podobne rozwiązania wykorzystywane są w obiektach usługowych czy sportowych. 

Stosowanie technologii odzysku energii, czy to w zakładach przemysłowych, czy budynkach mieszkalnych, 

przyczynia się nie tylko do zredukowania zużycia energii, co z kolei przekłada się na spore oszczędności 

pieniędzy, ale także do zmniejszenia ilości CO2 emitowanego do atmosfery.  

 

4. Kataster ciepła odpadowego / Waste heat cadastre  

Podnoszeniu świadomości i wiedzy na temat potencjału ciepła odpadowego i jego różnorakich źródeł może 

służyć regionalny kataster ciepła odpadowego. Kataster to metodycznie usystematyzowana publiczna 

inwentaryzacja danych dotyczących obiektów położonych w określonym regionie (lub kraju), w których 
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zlokalizowane są źródła ciepła odpadowego, oraz danych dotyczących rodzaju i potencjału energetycznego 

tych źródeł. Inne cele utworzenia katastru to: zachęcanie i inicjowanie inwestycji w systemy odzysku ciepła 

odpadowego, tworzenie i rozwijanie koncepcji dotyczących rozwoju ciepłownictwa dla społeczności lokalnych 

i dostawców energii, opracowywanie regionalnych i lokalnych strategii wykorzystania ciepła odpadowego oraz 

monitorowanie postępów.  

Przestrzenne umiejscowienie danych (geolokalizacja) jest kluczową cechą katastru. Każda wytwórca ciepła 

odpadowego musi być zlokalizowany przestrzennie, aby mógł być umieszczony w katastrze GIS. Umożliwia 

potencjalnym inwestorom badanie rozwiązań sieciowych i określenie, które źródła ciepła odpadowego można 

odzyskać razem, aby zaspokoić wyższe lub bardziej stałe zapotrzebowanie. 

Inne istotne cechy definiujące źródła ciepła odpadowego, które powinny zostać zawarte w katastrze ciepła 

odpadowego to: 

 roczna dostępna ilość nadmiarowego ciepła 

 średnia dostępna moc 

 roczny profil produkcji (czas pracy instalacji) 

 temperatura nośnika ciepła odpadowego 

 nośnik ciepła (gazy, woda, ciało stałe, inne) 

Na podstawie tych danych i ich wizualizacji można dokonać wstępnej oceny możliwości odzysku. Na przykład: 

temperatura i rodzaj nośnika są czynnikami determinującymi technologie, które można zastosować; podczas 

gdy moc, całkowita energia i profil produkcji są niezbędne, aby dopasować ilość oferowanego ciepła do 

potencjalnego popytu. 

Dane dotyczące ciepła odpadowego zawarte w katastrze mogą być oparte na: 

 danych uzyskanych bezpośrednio od firm, 

 danych obliczonych na podstawie publicznie dostępnych informacji o emisjach oficjalnie 

zatwierdzonych i monitorowanych podmiotów (zbieranych i publikowanych przez odpowiedzialną 

instytucję krajową lub regionalną), 

 szacunkowych danych z literatury i innych danych publicznych. 

Aby uzyskać odpowiednie dane bezpośrednio od firm można zastosować badanie ankietowe (Tabela 4). Przed 

rozpoczęciem gromadzenia ankiet dotyczących źródeł ciepła odpadowego, przydatne może być sporządzenie 

przeglądu potencjalnych źródeł w regionie w celu dokonania wyboru przedsiębiorstw, które mają zostać 

ankietowane, oraz odpowiedniego zorganizowania badań. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim firmy 

zajmujące się produkcją i obróbką metali, produkcją żywności, produkcją energii; górnictwem i hutnictwem, 

gospodarką odpadami i ściekami, zakłady przemysłu mineralnego i chemicznego. Ustalając jasne cele badania 

ankietowego, łatwiej będzie zaplanować gromadzenie danych.  

Zebranie danych bezpośrednio od przedsiębiorstw może się jednak okazać niezwykle trudne. Głównym 

problemem wydaje się być skłonienie przedsiębiorców do rzetelnego wypełnienia ankiety ze względu na 

dobrowolność udziału w badaniu ankietowym. Z tego powodu powyższa metoda zgromadzenia danych do 

opracowania katastru dla województwa dolnośląskiego nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.   

Kolejną formą pozyskania informacji do opracowania katastru mogą być dane obliczone na podstawie 

publicznie dostępnych informacji o emisjach pochodzące od podmiotów działających w różnych sektorach 

gospodarki. Tego typu podmioty, mają obowiązek monitorowania i rozliczania się z emitowanych substancji 

do środowiska. W Polsce informacje te gromadzone są na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i 

Zarządzania Emisjami (KOBiZE). KOBiZE prowadzi Krajową bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów 

cieplarnianych i innych substancji. Baza ta oferuje informacje o źródłach emisji wraz z lokalizacją tych źródeł, 
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rzeczywistymi parametrami działania poszczególnych instalacji i wielkością emisji. Dane przekazywane są przez 

podmioty korzystające ze środowiska w ramach corocznej obowiązkowej sprawozdawczości. 

Tabela 4. Przykładowa ankieta służąca zebraniu danych do umieszczenia w katastrze ciepła odpadowego. 

Część 1: INFORMACJE WSTĘPNE 

Nazwa przedsiębiorstwa _________________________________________ 

Adres  _________________________________________ 

Współrzędne geograficzne __________________________________(opcjonalnie) 

Strona www _________________________________________ 

Sektor/Branża _________________________________________ (zgodnie z klasyfikacją PKD) 

Osoba do kontaktu _________________________________________ 

e- mail  __________________________________telefon  ______________________________________ 

Część 2: ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (nieobowiązkowa) 

PALIWA KOPLANE 

(Podać wartość lub zakres ilości zużytej energii/paliwa) 

Prąd ________________________ [kWh/rok] 

Gaz ziemny ________________________ [m3/rok] 

Węgiel ________________________ [Mg/rok] 

Olej opałowy ________________________ [Mg/rok] 

Inne:___________ ___________________________ [____/rok] 

Rok odniesienia __________________________ 

Uwagi ____________________________________________________________________________________ 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

(Podać wartość lub zakres) 

Prąd ________________________ [kWh/rok] 

Energia z fotowoltaiki ________________________ [kWh/rok] 

Energia wiatru ________________________ [kWh/rok] 

Biomasa ________________________ [Mg/rok] 

Inne:______________ ________________________ [____/rok] 

Rok odniesienia __________________________ 

 

Uwagi   _______________________________________________________________________________________ 

Część 3: CIEPŁO ODPADOWE 
(Dla różnych nośników ciepła i/lub różnych linii produkcyjnych podać oddzielnie) 

Linia produkcyjna (wg klasyfikacji PKD)___________________ 

Nośnik ciepła odpadowego:  

 Powietrze / gazy   Ciepła woda  Nośniki stałe  Inne:__________ 

Proces/system, w którym powstaje ciepło odpadowe: 

 Palniki, piece, … (spalanie, topienie, obróbka cieplna, podgrzewanie, ...) 

 Proces chłodzenia (woda, olej, powietrze, ...) 

 Oczyszczanie ścieków 

 Proces chemiczny 

 Kompresory 

 Systemy wentylacji 

 Systemy chłodzenia lub klimatyzacja 

 Inne___________________ 

Jeśli to możliwe, podaj zainstalowaną moc systemu __________ [kW] 
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Przepływ  _______________________ [m3/h]  

Temperatura ________________________ [°C] (podać wartość lub zakres) 

Moc ciepła odpadowego________________________ [kW]  

Roczny profil produkcji ________________________[h/rok] 

Dzienny profil produkcji:    24 h/dzień  8 h/dzień  Inne:______ 

Część 4: INFORMACJE DODATKOWE 

 

Czy posiadają państwo instalacje umożliwiające odzysk ciepła odpadowego? Jeśli tak, to jakie? 

 Tak  Nie 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Czy są państwo zainteresowani wdrożeniem technologii odzysku ciepła odpadowego? Jeśli tak, to jakimi? 

 Tak  Nie 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Czy w przypadku posiadania nadwyżek ciepła odpadowego byliby państwo zainteresowani jego sprzedażą innym 

firmom/inwestorom? 

 Tak  Nie 

 

Czy są państwo zainteresowani otrzymywaniem informacji dotyczących odzysku ciepła odpadowego? Jeśli tak, to jakich? 

  Tak  Nie 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Czy są państwo zainteresowani zakupem ciepła odpadowego od innych przedsiębiorców?  

 Tak  Nie  

 

Pozyskane informacje można zestawić i wykorzystać podstawiając do następujących wzorów: 

 moc ciepła odpadowego [kW] może być oszacowana poprzez temperaturę i przepływ według wzoru:  

𝑀𝑜𝑐 𝑐𝑖𝑒𝑝ł𝑎 =  �̇�𝜌 ∑ 𝑥𝑖ℎ𝑖(𝑡) = �̇� 𝜌 ∑ 𝑥𝑖𝑐𝑝𝑖(𝑇 − 𝑇0) ≅ �̇� 𝜌 𝑐𝑝(𝑇 − 𝑇0) 

gdzie: 

temperatura odniesienia T0= Ta=25° C, 

pojemność cieplna właściwa cp powietrze=0,281 Wh/kg K, c woda=1,163 Wh/kg K, 

przepływ �̇� w m3/h 

 potencjał energetyczny [kWh/rok] to maksymalna dostępna energia, możliwa do oszacowania poprzez 

moc cieplną i profil produkcji ciepła [h/rok]: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑗𝑎ł 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦 =  �̇� 𝜌 𝑐𝑝(𝑇 − 𝑇0) ∙ ℎ dla medium gazowego 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑗𝑎ł 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑦 = �̇�  𝜌 𝑐 (𝑇 − 𝑇0) ∙ ℎ dla medium ciekłego lub stałego 
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W przypadku województwa dolnośląskiego powyższa metoda okazała się skuteczna. Potencjalną moc ciepła 

odpadowego [kW] szacowano na podstawie danych otrzymanych z KOBIZE za 2017 rok. Zbiór wykorzystanych 

danych dotyczył podmiotów z sektora przemysłowego (instalacje do procesów spalania i procesów 

technologicznych). Obliczenia oparto na danych dotyczących wielkości emisji do atmosfery [Mg/rok] substancji 

takich jak tlenki azotu i siarki, dwutlenek węgla oraz tlenek węgla. Ponadto wykorzystano także dane 

przedstawiające temperaturę spalin [K] oraz strumień objętości gazów [m3/h] dla wyżej wymienionych 

instalacji. 

W pierwszym etapie obliczono udział procentowy emitowanych substancji w składzie spalin (tlenek azotu, 

tlenek siarki, dwutlenek węgla oraz tlenek węgla), a następnie wyliczono objętość i masę każdego ze 

składników w mieszaninie gazów. Kolejno obliczano gęstość mieszaniny gazów. Ostatecznie do oszacowania 

potencjalnej energii ciepła odpadowego wykorzystano gęstość mieszaniny gazów oraz przepływ (strumień 

objętości gazów), ciepło właściwe dla medium gazowego oraz temperaturę spalin pomniejszoną o temperaturę 

referencyjną.  

Po przeprowadzeniu analiz, zastosowaniu kryterium wyboru instalacji i zgodnie z przedstawiona metodą, 

oszacowano potencjalną moc ciepła odpadowego dla wybranych instalacji działających w 2017 roku na terenie 

województwa dolnośląskiego. Jednym z kryteriów wyboru instalacji do katastru była temperatura spalin, która 

musiała przewyższać wartość temperatury referencyjnej, czyli 25°C. Ponadto nie wszystkie otrzymane z 

KOBIZE informacje były kompletne w przypadku przepływu i temperatury spalin dla poszczególnych 

podmiotów. Z tego względu eliminowano kolejne instalacje do uczestnictwa w katastrze. Finalnie do katastru 

przedstawiono szacunkowe wartości potencjalnej mocy ciepła odpadowego dla 120 instalacji z województwa. 

Dane te zaprezentowane zostały w formie mapowej w serwisie „Geoportal Dolny Śląsk” prowadzonym przez 

Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

Ostatnią z metod zapewnienia danych do katastru jest opracowanie szacunkowych danych z literatury i innych 

danych publicznych. Tego rodzaju metoda niesie za sobą jednak wiele błędów i często generalizuje potencjał 

ciepła odpadowego dla danego obszaru. Ponadto może nie uwzględniać sektorów działalności, przez co może 

być mniej skuteczna.  

 

5. Oszacowanie potencjału ciepła odpadowego / Estimation 

of the waste heat potential 

Potencjał ciepła odpadowego najlepiej oszacować poprzez szczegółowe analizy lub oceny ilości ciepła 

odpadowego występującego w przedsiębiorstwach lub budynkach (audyty energetyczne lub bezpośrednie 

pomiary ciepła odpadowego). Jeśli odpowiednie dane z firm są dostępne, możliwe jest wyciągnięcie wniosków 

na temat poszczególnych branż przemysłowych i sektorów gospodarki w ujęciu krajowym czy też regionalnym. 

Jednak w większości przypadków nie ma dostępu do odpowiednich danych, jest to zależne od konkretnego 

procesu technologicznego oraz firmy, a tego typu dane są chronione przez instytucje. Także z polskich bazach 

statystycznych nie ma możliwości zaczerpnięcia informacji bezpośrednio o cieple odpadowym, które może być 

potencjalnie wykorzystane.  

Istnieją różne badania dotyczące szacowania potencjału ciepła odpadowego w przemyśle zarówno w ujęciu 

ogólnoeuropejskim, jak i dla poszczególnych krajów UE. Niektóre opierają się na danych regionalnych, które 

są następnie ekstrapolowane na inne obszary lub kraje. Do szacowania ilości dostępnego ciepła odpadowego 

uwzględniają one najczęściej dane dotyczące całkowitego zużycia energii bądź ciepła w różnych sektorach 

przemysłowych w poszczególnych krajach, gdyż sektory te różnią się swoją energochłonnością w sposób 

znaczny. Przykładowo w projekcie I-ThERM “(Industrial Thermal Energy Recovery Conversion and 
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Management”) realizowanym w ramach programu Horyzont 2020 podjęto próbę oszacowania potencjału ciepła 

odpadowego dla 28 krajów unijnych oraz dla poszczególnych sektorów przemysłowych w tych krajach. Wyniki 

tych rozważań w przypadku Polski przedstawiono w Tabeli 5. Podano tu dwie wartości: potencjał ciepła 

odpadowego i tzw. potencjał Carnota (uwzględniający współczynnik sprawności Carnota, który definiuje 

stosunek pracy wykonanej do ilości ciepła pobranego ze źródła ciepła), który bardziej precyzyjne wskazuje, 

czy ciepło odpadowe może nadal wykonywać pracę lub, innymi słowami, być wykorzystywane do wymiany 

ciepła [5].  

Tabela 5. Potencjał ciepła odpadowego i potencjał Carnota [TWh/rok, TJ/rok] w Polsce według rodzajów 

działalności przemysłowej  

Rodzaj działalności 

przemysłowej 

G. P. Panayiotou i in., 2017 [5] M. Papapetrou i in., 2018 [6] 

Potencjał ciepła 

odpadowego 
Potencjał Carnota Potencjał ciepła odpadowego 

[TWh/rok] [TJ/rok] [TWh/rok] [TJ/rok] [TWh/rok] [TJ/rok] 

Hutnictwo żelaza 3,2 11520 1,8 6480 8,5 30600 

Przemysł chemiczny i 

petrochemiczny 
3,8 13680 1,8 6480 0,7 2340 

Hutnictwo nieżelazne 0,5 1800 0,2 720 0,8 2880 

Przemysł mineralny 

(szkło, ceramika i 

materiały budowlane) 

3,4 12240 1,9 6840 5,0 18000 

Przemysł spożywczy i 

tytoniowy 
1,8 6480 0,4 1440 1,0 3600 

Przemysł papierniczy 1,9 6840 0,8 2880 1,1 3960 

Przemysł drzewny 0,6 2160 0,2 720 

0,1 216 

Przemysł włókienniczy i 

skórzany 
0,1 360 0 0 

Inne (przemysł środków 

transportu, przemysł 

maszynowy, górnictwo, 

budownictwo) 

0,8 2880 0,4 1440 

Całkowity potencjał 16,2 58320 7,6 27360 17,1 61596 

Szacunki dotyczące potencjału ciepła odpadowego dla naszego kraju przedstawili także M. Papapetrou i in., 

2018 - ok. 17 TWh/rok, gdzie największy potencjał występuje w hutnictwie żelaza ok. 8,5 TWh/rok i przemyśle 

mineralnym (surowców niemetalicznych) – 5 TWh/rok [6]. 

Bezpośrednie szacowanie ilości ciepła odpadowego produkowanego w województwie dolnośląskim okazało się 

zadaniem niezwykle trudnym ze względu na brak dostępu do danych z przedsiębiorstw. Postanowiono 

wykorzystać głównie metodykę szacowania potencjału ciepła odpadowego, gdzie oblicza się go jako procent 

zużytej energii w różnych sektorach przemysłu. Metodyka ta została zastosowana w badaniach niemieckich 

[7, 8] i jest oparta na wynikach badań różnych branż, głównie w Norwegii [9] oraz w Stanach Zjednoczonych. 

Dla rodzajów przemysłu niewymienionych w opracowaniu niemieckim zastosowano wyniki innych autorów 

(patrz Tabela 6). Procent lub udział ciepła odpadowego w całkowitym zużyciu energii lub ciepła dla danego 

rodzaju przemysłu z jednego regionu/kraju zazwyczaj może być wykorzystany w obliczeniach dla innego 

regionu/kraju, jeśli struktura przemysłu jest podobna, co ma miejsce w przypadku krajów europejskich. 
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Dzięki skontaktowaniu się z Agencją Rynku Energii udało się uzyskać informacje nt. zużycia ciepła i energii 

elektrycznej w roku 2016 w województwie dolnośląskim, w podziale na poszczególne działy gospodarki wg 

PKD. Dane dla energii elektrycznej przedstawiono w GWh, a w kolejnych kolumnach tabeli 5 przeliczono na TJ 

i zsumowano z danymi o zużytym cieple w danym roku przez poszczególne działy PKD. Ze względu na 

tajemnicę statystyczną nie uzyskano danych dla produkcji napojów i wytwarzania i przetwarzania koksu i 

produktów rafinacji ropy naftowej. 

W przypadku wyżej wymienionych i niniejszego opracowania dwa parametry są istotne: ilość ciepła 

odpadowego oraz procent lub udział ciepła odpadowego w całkowitym zużyciu energii. Ilość ciepła ma 

znaczenie przy rozważaniu potencjału technologii wykorzystujących ciepło odpadowe i potencjału rynkowego. 

Udział ciepła odpadowego w porównaniu z energią całkowitą jest ważny dla określenia potencjału poprawy 

efektywności w sektorach. Daje również wskazówkę, które sektory powinny skupić się na odzysku ciepła 

odpadowego. W związku z tym, gdy na danym obszarze występuje przemysł chemiczny, produkcja metali czy 

mineralnych surowców niemetalicznych, należy spodziewać się znacznych ilości ciepła odpadowego. 

Dla Dolnego Śląska potencjał ciepła odpadowego w przetwórstwie przemysłowym szacuje się na 3253,50 TJ 

rocznie (0,9 TWh/rok). Biorąc pod uwagę łączne zużycie energii w przetwórstwie przemysłowym można 

stwierdzić, że niedoszacowanie całkowitego potencjału ciepła odpadowego ze względu na brak danych dla 

niektórych działów przetwórstwa, nie będzie odgrywać dużego znaczenia. Zatem wartość 3253,5 TJ/rok 

przyjęto jako całkowity potencjał województwa, co stanowi około 16,5 % zużycia energii w przemyśle 

przetwórczym. Dla porównania, 3253,5 TJ/rok odpowiada nieco ponad 25 % zużyciu ciepła komercyjnego (tzn. 

ciepła będącego przedmiotem obrotu handlowego) w dolnośląskich gospodarstwach domowych. 

Szacowany roczny spadek emisji CO2 w wyniku wykorzystania ciepła odpadowego można uzyskać mnożąc jego 

wartość przez wskaźnik emisyjności jednostkowej odnoszący się do źródła konwencjonalnego, które zostaje 

zastąpione przez ciepło odpadowe (emisja uniknięta). Jako źródło konwencjonalne przyjęto węgiel kamienny 

o średnim wskaźniku emisji 94,71 kg/GJ [10]. Wykazano potencjał redukcji emisji w wysokości 308 tys. ton 

CO2/rok. 
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Tabela. 6. Oszacowanie potencjału ciepła odpadowego na Dolnym Śląsku według gałęzi przemysłu. 

Dział przetwórstwa przemysłowego 

Zużycie energii 

elektrycznej w 2016 

r.[GWh] 

Zużycie energii elektrycznej w 

2016 r.[TJ] 

Całkowite zużycie ciepła 

w 2016 r. [TJ] 

Łączne zużycie energii 

w 2016 r. [TJ] 

Udział % ciepła 

odpadowego > 

140̊C w zużyciu 

energii 

Ciepło odpadowe > 140̊C [TJ/rok] 

Ciepło 

odpadowe 

60-140̊C 

[TJ/rok] 

Całkowity 

potencjał 

ciepła 

odpadowego 

[TJ/rok] 

Produkcja artykułów spożywczych 187,98 676,72 1323,09 1999,80 15% (udział % 

ciepła 

odpadowego 60-

140̊C) 1 

- 299,97 299,97 
Produkcja napojów dane dla woj. dolnośląskiego objęte tajemnicą statystyczną 2 

Produkcja wyrobów tytoniowych 0,00 0,00 0,00 0,00 - 

Produkcja wyrobów tekstylnych 58,17 209,42 102,27 311,70 

pominięto z względu na niewielki udział % 

Produkcja odzieży 3,69 13,29 11,86 25,14 

Produkcja skór i wyrobów ze skór 

wyprawionych 
10,32 37,14 61,61 98,76 

Produkcja wyrobów z drewna oraz 

korka, z wyłączeniem mebli; 

produkcja wyrobów ze słomy 

i materiałów używanych do 

wyplatania 

12,77 45,99 19,66 65,65 

Produkcja papieru i wyrobów 

z papieru 
140,66 506,38 283,42 789,81 

12% (udział % 

ciepła 

odpadowego 

100-200̊C w 

zużyciu ciepła) 3 

34,54 (100-200̊C) 34,54 
Poligrafia i reprodukcja zapisanych 

nośników informacji 
5,53 19,90 4,39 24,29 

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i 

produktów rafinacji ropy naftowej 
dane dla woj. dolnośląskiego objęte tajemnicą statystyczną 2 - 

Produkcja chemikaliów i wyrobów 

chemicznych 
543,47 1956,49 1601,94 3558,44 8% 4,5 284,67 

973,006 2918,99 

Produkcja podstawowych substancji 

farmaceutycznych oraz leków 

i pozostałych wyrobów 

farmaceutycznych 

40,83 146,97 131,26 278,23 3% 3,4 8,35 

Produkcja wyrobów z gumy 

i tworzyw sztucznych 
320,34 1153,22 227,63 1380,86 3% 3,4 41,43 

Produkcja wyrobów z pozostałych 

mineralnych surowców 

niemetalicznych 

177,94 640,60 232,21 872,81 3% 3,4 26,18 

                                                           
1 Hita, A., Guerassimoff, G., Seck, G., Djemaa, A., (2011). Assessment of the Potential of Heat Recovery in Food and Drink Industry by the Use of TIMES Model. ECEEE 2011 Summer Study, 735-743 
2 Dane objęte są zakazem publikowania zgodnie z Ustawą o statystyce publicznej 
3 Papapetrou M., Kosmadaki G., Cipollina A., La Commare U.,Micale G., 2018. Industrial waste heat: Estimation of the technically available resource in the EU per industrial sector, temperature level 
and country, Applied Thermal Engineering 138, 207–216 
4 Pehnt, M., J. Bödeker, M. Arens, E. Jochem and F. Idrissova, 2010. Die Nutzung industrieller Abwärme – technisch-wirtschaftliche Potenziale und energiepolitische Umsetzung Bericht im Rahmen des 
Vorhabens „Wissenschaftliche Begleitforschung zu übergreifenden technischen, ökologischen, ökonomischen und strategischen Aspekten des nationalen Teils der Klimaschutzinitiative“ oraz M. Pehnt, J. 
Bödeker, M. Arens, 2011, Industrial waste heat – tapping into a neglected efficiency potential, ECEE 2011 Summer Study, pp. 691–700 
5 Pehnt, M., J. Bödeker, M. Arens, 2011, Industrial waste heat – tapping into a neglected efficiency potential, ECEE 2011 Summer Study, pp. 691–700 
6 Zgodnie z wynikami badań norweskich i niemieckich 3,4 potencjał ciepła odpadowego między 60° a 140°C stanowi około połowy potencjału powyżej 140°C 
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Dział przetwórstwa przemysłowego 

Zużycie energii 

elektrycznej w 2016 

r.[GWh] 

Zużycie energii elektrycznej w 

2016 r.[TJ] 

Całkowite zużycie ciepła 

w 2016 r. [TJ] 

Łączne zużycie energii 

w 2016 r. [TJ] 

Udział % ciepła 

odpadowego > 

140̊C w zużyciu 

energii 

Ciepło odpadowe > 140̊C [TJ/rok] 

Ciepło 

odpadowe 

60-140̊C 

[TJ/rok] 

Całkowity 

potencjał 

ciepła 

odpadowego 

[TJ/rok] 

Produkcja metali 851,53 3065,50 1720,31 4785,81 30 % 3,4 1435,74 

Produkcja metalowych wyrobów 

gotowych, z wyłączeniem maszyn 

i urządzeń 

194,09 698,72 229,76 928,49 3 % 3,4 27,85 

Produkcja komputerów, wyrobów 

elektronicznych i optycznych 
73,05 262,99 97,30 360,29 3% 3,4 10,81 

Produkcja urządzeń elektrycznych 137,35 494,45 180,34 674,79 3% 3,4 20,24 

Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie 

indziej niesklasyfikowana 
130,54 469,93 201,69 671,63 3% 3,4 20,15 

Produkcja pojazdów 

samochodowych, przyczep i naczep, 

z wyłączeniem motocykli 

470,70 1694,52 386,20 2080,72 3% 3,4 62,42 

Produkcja pozostałego sprzętu 

transportowego 
34,64 124,69 146,74 271,44 3% 3,4 8,14 

Produkcja mebli 34,29 123,44 97,97 221,41 brak danych - 

Pozostała produkcja wyrobów 15,81 56,92 33,94 90,86 brak danych - 

Naprawa, konserwacja i instalowanie 

maszyn i urządzeń 
17,25 62,08 50,24 112,33 brak danych - 

Działy łącznie 3460,94 12459,38 7143,84 19603,22  3253,50 

 

Działy objęte tajemnicą statystyczną 23,20 83,52 225,24 308,76 

Przetwórstwo przemysłowe łącznie 3484,14 12542,90 7369,08 19911,98 
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6. Scenariusze wykorzystania ciepła odpadowego / 

Scenarios of waste heat utilization 

Oszacowany potencjał ciepła odpadowego w przetwórstwie przemysłowym na Dolnym Śląsku może stanowić 

podstawę do opracowania scenariuszy rozwoju wykorzystania tego ciepła w przeciągu kolejnych kilkudziesięciu 

lat. Za rok bazowy przyjęto rok 2016 (na podstawie danych z tego roku obliczono potencjał) i do roku 2040 

przyjęto, ze wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego odbywać się może według trzech scenariuszy: 

podstawowego, scenariusza ochrony klimatu i scenariusza ochrony klimatu plus (Tabela 7).  

Tabela 7. Szacunkowe wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego na Dolnym Śląsku w kolejnych latach w 

odniesieniu do roku 2016. 

Rok Scenariusz podstawowy Scenariusz ochrony klimatu 
Scenariusz ochrony 

klimatu plus 

2020 5% 10% 10% 

2030 10% 20% 25% 

2040 15% 30% 40% 

Scenariusz podstawowy zakłada ogólnie niewielki wzrost wykorzystania ciepła odpadowego - początkowo nieco 

ponad 1% rocznie, a po 2020 roku 0,5% na rok (w odniesieniu do roku bazowego). Oba scenariusze ochrony 

klimatu zakładają natomiast stosunkowo duży, 10-procentowy wzrost do 2020 roku, co oznacza, że w 2020 

roku ponad 325 TJ energii będzie pochodzić z ciepła odpadowego (Rysunek 1), co stanowi tyle, ile potrzeba 

na ogrzanie węglem kamiennym 4851 domów o powierzchni użytkowej mieszkania 100 m2, wybudowanych 

po 1980 r. lub na ogrzanie gazem ziemnym 19118 takich samych domów (na podstawie zużycia wybranych 

nośników energii na cele grzewcze na 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania w budynkach nowszych i 

starszych [11]). Scenariusz ochrony klimatu zakłada, że w 2030 r. ponad 650 TJ energii będzie pochodzić z 

ciepła odpadowego, a w 2040 – nieco ponad 976 TJ. 

 

Rysunek 1. Wykorzystanie potencjału ciepła odpadowego [TJ] z sektora przetwórstwa przemysłowego na 

Dolnym Śląsku dla różnych scenariuszy do 2040 roku. 
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Według najbardziej optymistycznego scenariusza w 2040 roku będzie możliwe wykorzystanie ponad 1301 TJ 

ciepła odpadowego, co stanowi o 123,3 tys. ton mniej wyemitowanego CO2 niż w bazowym roku 2016 (Tabela 

8). Redukcja emisji CO2 w takiej wysokości stanowi 8% emisji z węgla kamiennego zużytego przez dolnośląskie 

gospodarstwa domowe w 2016 r. (na podstawie wskaźnika emisji dla węgla kamiennego dla kotłów z rusztem 

stałym o nominalnej mocy cieplnej ≤ 0,5 MW [12]). 

Tabela 8. Oszacowana redukcja emisji CO2 w tys. ton na skutek wykorzystania ciepła odpadowego na Dolnym 

Śląsku dla różnych scenariuszy w odniesieniu do roku 2016. 

Rok Scenariusz podstawowy Scenariusz ochrony klimatu 
Scenariusz ochrony 

klimatu plus 

2020 15,4 30,8 30,8 

2030 30,8 61,6 77,0 

2040 46,2 92,4 123,3 

 

7. Rola ciepła odpadowego w strategii energetycznej 

regionu / Role of waste heat in the regional energy strategy 

Region Dolnego Śląska nie posiada odrębnego dokumentu strategicznego dotyczącego działania i rozwoju 

systemu energetycznego. Dokument taki będzie dopiero opracowywany – w lutym 2019 r. Zarząd 

Województwa podjął uchwalę podejmującą prace nad przygotowaniem projektu Strategii Energetycznej 

Województwa Dolnośląskiego do 2030 r. Przewiduje się, że dokument zostanie przyjęty do końca 2020 roku. 

W związku z tym pojawia się możliwość szerokiego ujęcia kwestii związanych z wykorzystaniem ciepła 

odpadowego w ujęciu regionalnym. 

Tymczasem polityka energetyczna jest ujęta w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, która została 

ostatnio zaktualizowana. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwalił Strategię Rozwoju Województwa 

Dolnośląskiego 2030 we wrześniu 2018 r.  

Jednymi z celów strategicznych sformułowanych w ww. dokumencie są: „poprawa jakości i dostępności usług 

publicznych” oraz „odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i ochrona walorów środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturowego”. W ramach tych celów strategicznych wyznaczono konkretne cele operacyjne: „2.1. 

Poprawa stanu i dostępności regionalnej infrastruktury technicznej” i „4.4.Wspieranie produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa energetycznego” oraz kierunki działań strategicznych 

(grupy przedsięwzięć – zadań strategicznych) służących ich realizacji: 

 2.1.2. Wspieranie i rozwój systemów energetycznych oraz eliminowanie zagrożeń powodowanych 

przez ekstremalne zjawiska atmosferyczne. 

 4.4.1. Wykorzystanie potencjału energetyki konwencjonalnej, wsparcie energetyki sieciowej, 
rozproszonej, kogeneracji i klastrów energii. 

 4.4.2. Stymulowanie prac badawczych i wdrożeniowych związanych z produkcją energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 4.4.3. Podejmowanie działań na rzecz oszczędności zużycia energii oraz poprawy efektywności jej 

wykorzystania 

Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii Rozwoju Województwa jest Samorząd Województwa, 

jednak nie wszystkie działania istotne dla rozwoju województwa zawierają się w obszarze kompetencji 

Samorządu Województwa, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, czy spółek z udziałem 

samorządu. Przedsięwzięcia 2.1.2 oraz 4.4.3 pozostają poza obszarem kompetencyjnym Samorządu 

Województwa i należą do obszaru, w ramach którego regionalne władze samorządowe mogą pełnić rolę 

koordynatora, stymulatora, mediatora, bądź inicjatora/wnioskodawcy działań i inicjatyw prowadzonych na 
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szczeblu lokalnym lub rządowym. Natomiast przedsięwzięcia 4.4.1 i 4.4.2 to obszar mieszanych kompetencji 

różnych podmiotów (np. Samorząd Województwa, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, 

administracja rządowa, podmioty prywatne i inne) bez dominującej pozycji jednego z nich, wynikający z działań 

realizowanych w ramach zarządzanych przez Województwo programów i projektów, jak również udziału 

finansowego.  

Rozwój systemów energetycznych i podejmowanie działań na rzecz lepszego wykorzystania energii zawiera 

się w obszarze kompetencji gmin, gdyż zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy 

należy zaspokajanie potrzeb zbiorowych wspólnoty, w tym zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz 

gaz. Zakres tych zadań określa ustawa Prawo energetyczne – zalicza się do nich m.in. planowanie i organizacja 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, planowanie i organizacja 

działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii 

oraz ocena potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnych 

energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy. Gmina realizuje wyżej 

wymienione zadania zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i programem ochrony 

powietrza oraz uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, których 

projekt opracowuje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne 

projekt założeń powinien być sporządzony na okres co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej 

niż co 3 lata i powinien zwierać: 

 ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe; 

 przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych; 

 możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem 

energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i 

ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z 

instalacji przemysłowych; 

 zakres współpracy z innymi gminami. 

Samorząd województwa jest zobowiązany uczestniczyć w planowaniu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa 

na obszarze województwa poprzez opiniowanie gminnych projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa, jak również planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Projekt założeń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe podlega konsultacjom społecznym. Osoby i 

jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 

obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń. 

Współpraca samorządu wojewódzkiego z gminami w zakresie rozwoju sektora energetycznego ma miejsce nie 

tylko poprzez opiniowanie gminnych projektów założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe. Zgodnie z Ustawą o samorządzie województwa samorząd ten, przy formułowaniu strategii 

rozwoju województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z: jednostkami lokalnego 

samorządu terytorialnego z obszaru województwa oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym, 

administracją rządową, szczególnie z wojewodą, innymi województwami, organizacjami pozarządowymi oraz 

szkołami wyższymi i jednostkami naukowo- badawczymi. 

 

8.  Zalecenia polityczne / Policy recommendations 

Samorząd województwa wykonuje zadania związane z rozwojem regionalnym na obszarze województwa 

zgodnie ze strategią rozwoju województwa. Strategia województwa dolnośląskiego stawia sobie za cel 
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poprawę infrastruktury technicznej, w tym energetycznej, rozwój produkcji energii ze źródeł 

niekonwencjonalnych i kogeneracji oraz poprawę efektywności energetycznej, a lepsze wykorzystanie ciepła 

odpadowego zdecydowanie sprzyja osiągnięciu tych celów. 

Rozwój wykorzystania źródeł ciepła odpadowego zgodnie ze scenariuszem ochrony klimatu będzie możliwy do 

osiągnięcia jedynie przy dobrej współpracy wielu instytucji i partnerów społecznych, a przede wszystkim 

partnerów przemysłowych i inwestorów. Ważną rolę ma do odegrania samorząd województwa, który powinien 

inicjować działania zgodnie z przyjętą regionalną polityką rozwoju i obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 

prawnymi. Przedsięwzięcia samorządu województwa powinny obligować i mobilizować do odpowiednich 

działań samorządy lokalne oraz wszelkie inne podmioty instytucjonalne, których elementem działalności jest 

wspieranie poprawy efektywności energetycznej. Proponowane zadania „Planu działania na rzecz 

wykorzystania ciepła odpadowego na terenie Dolnego Śląska” powinny być ujęte i uszczegóławiane na 

szczeblach lokalnych, tj. w programach ochrony środowiska, planach zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe oraz innych dokumentach poziomu gminnego i powiatowego, poruszających 

problematykę lepszego wykorzystywania zasobów energii i efektywności energetycznej. Wpływ samorządu 

wojewódzkiego powinien także koncentrować się na działaniach, ułatwiających dostęp przedsiębiorcom do 

informacji gospodarczej, doradztwa i źródeł finansowania. 

W ramach prowadzonych działań do zadań samorządu województwa w szczególności należeć powinny: 

 w związku z opiniowaniem gminnych projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe oraz ich aktualizacji, sugerowanie możliwości uwzględnienia w nich 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych i innych źródeł, 

 rozdział środków finansowych dostępnych w ramach funduszy unijnych i innych dostępnych źródeł z 

poziomu regionu, 

 szeroko pojęte rozpowszechnianie informacji o możliwościach finansowania przedsięwzięć w regionie 

oraz poświęconego dobrym przykładom inwestycji, 

 wsparcie dla opracowania studiów i analiz rozwoju branży, zawierających modelowe przykłady 

zrealizowanych lub planowanych inwestycji w systemy odzysku ciepła odpadowego, zgodnych z 

polityką regionalną, 

 wsparcie organizacji specjalistycznych szkoleń dla samorządów lokalnych, przedsiębiorców i 

mieszkańców, 

 organizacja wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami różnego szczebla i podmiotami 

zajmującymi się rozwojem systemów energetycznych wykorzystujących ciepło odpadowe. 

W Tabeli 9 przedstawiono pakiet zadań związanych tematycznie z wykorzystaniem ciepła odpadowego, które 

mogłyby być wdrażane w ramach realizacji konkretnych celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

2030. 

Tabela 9. Propozycja zadań strategicznych związanych z wykorzystaniem ciepła odpadowego zalecanych do 

realizacji w ramach Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030. 

Cele operacyjne Grupy przedsięwzięć – 

zadań strategicznych 

Proponowane zadania związane z wykorzystaniem 

ciepła odpadowego 

2.1. Poprawa stanu i 

dostępności regionalnej 

infrastruktury technicznej” 

2.1.2. Wspieranie i 

rozwój systemów 

energetycznych oraz 

eliminowanie zagrożeń 

Wychodzenie z propozycją działań wdrażających 

systemy energetyczne z odzyskiem ciepła 

odpadowego, ważnych w kontekście rozwoju 

województwa 
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Cele operacyjne Grupy przedsięwzięć – 

zadań strategicznych 

Proponowane zadania związane z wykorzystaniem 

ciepła odpadowego 

powodowanych przez 

ekstremalne zjawiska 

atmosferyczne 

4.4. Wspieranie produkcji 

energii ze źródeł 

odnawialnych oraz 

wspieranie bezpieczeństwa 

energetycznego 

4.4.1. Wykorzystanie 

potencjału energetyki 

konwencjonalnej, 

wsparcie energetyki 

sieciowej, rozproszonej, 

kogeneracji i klastrów 

energii 

Współpraca przy upowszechnianiu informacji o 

źródłach ciepła odpadowego, ze szczególnym 

uwzględnieniem katastru ciepła odpadowego  

Współpraca przy opracowywaniu analiz 

dotyczących wykorzystania ciepła odpadowego w 

regionie 

Monitorowanie, czy projekty założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe w gminach i ich aktualizacje są 

przygotowywane 

Wspieranie instytucji szkolących realizujących 

szkolenia dla pracowników gmin odpowiedzialnych 

za przygotowanie lub aktualizowanie projektów 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe i monitoring tych 

szkoleń;  

Sugerowanie potrzeby uwzględnienia możliwości 

zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 

przemysłowych i innych źródeł przy okazji 

opiniowania gminnych założeń do planów 

Wspieranie publicznych i niepublicznych instytucji 

świadczących usługi z zakresu poradnictwa 

energetycznego i technologii odzysku energii lub 

tworzących sieć punktów konsultacyjnych w tym 

zakresie 

Wspieranie usług z zakresu indywidualnego i 

grupowego poradnictwa na temat pozyskania 

środków na instalację systemów odzysku ciepła 

odpadowego  

Wspomaganie inwestorów poszukujących 

obiektów pod inwestycje związane z ciepłem 

odpadowym na terenie województwa oraz 

wspomaganie gmin poszukujących inwestorów 

Wspieranie tworzenia i funkcjonowania klastrów 

energii wykorzystujących lokalne zasoby ciepła 

odpadowego 

Uwzględnienie w Regionalnym Programie 

Operacyjnym 2021-2027 w zakresie celu 
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Cele operacyjne Grupy przedsięwzięć – 

zadań strategicznych 

Proponowane zadania związane z wykorzystaniem 

ciepła odpadowego 

tematycznego związanego z gospodarką 

niskoemisyjną możliwości dofinansowania działań 

inwestycyjnych na rzecz wykorzystania ciepła 

odpadowego (jeśli taka możliwość będzie wynikała 

z dokumentów polityki spójności wyższego rzędu) 

4.4.2. Stymulowanie 

prac badawczych i 

wdrożeniowych 

związanych z produkcją 

energii ze źródeł 

odnawialnych 

Monitorowanie rozwoju technologii odzysku ciepła 

i innowacji w regionie 

Kreowanie współpracy uczelni, instytucji i 

organizacji na rzecz rozwoju nauki, techniki i 

technologii w dziedzinie odzysku ciepła 

odpadowego 

4.4.3. Podejmowanie 
działań na rzecz 

oszczędności zużycia 
energii oraz poprawy 

efektywności jej 

wykorzystania 

Wychodzenie z propozycją działań na rzecz 

oszczędności zużycia energii poprzez odzysk ciepła 

odpadowego prowadzonych na szczeblu lokalnym 

lub rządowym 

Propagowanie problematyki ciepła odpadowego i 

promowanie najlepszych praktyk jego  

wykorzystywania  

 

9. Wykorzystanie różnych źródeł finansowania i 

programów dotacji / Use of different financial sources and 

subsidy programs 

Finansowanie działań dotyczących rozwoju wykorzystania ciepła odpadowego może być realizowane ze 

środków własnych poszczególnych przedsiębiorstw, gmin lub jednostek działających w ich imieniu, np. 

dostawców usług ciepłowniczych, a także ze wsparciem zewnętrznym. Poniżej przedstawiono przegląd 

programów i funduszy na poziomie krajowym i wojewódzkim pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania 

na działania realizowane w ramach podnoszenia efektywności energetycznej i nowych rozwiązań 

technologicznych.  

Źródeł finansowania inwestycji na poziomie krajowym można poszukiwać w Narodowym Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) udziela dofinansowania w formie 

dopłat, dotacji i pożyczek i wspiera przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie stanu środowiska i 

zrównoważonemu gospodarowaniu jego zasobami. Beneficjentami mogą być samorządy, przedsiębiorcy, 

osoby fizyczne, państwowe jednostki budżetowe, uczelnie lub instytucje naukowo-badawcze, organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty. 

Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to obecnie: 

 Energia Plus – program, w którym przedsiębiorcy mogą ubiegać o dotacje lub pożyczki m.in. na 

wdrożenie technologii racjonalizacji zużycia ciepła poprzez np. rekuperację i odzyskiwanie ciepła z 

procesów i urządzeń, wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych, a także na 
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przedsięwzięcia realizowane w istniejącym przedsiębiorstwie/zakładzie dotyczące budowy lub 

przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w 

których do produkcji energii wykorzystuje się ciepło odpadowe; 

 Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż – program, w którym spółki kapitałowe produkujące ciepło na cele 

komunalno–bytowe (a udział w kapitale zakładowym spółki jednostki samorządu terytorialnego, lub 

związku jednostek jest nie mniejszy niż 70 %) mogą ubiegać o dotacje lub pożyczki na podobne 

działania jak w przypadku programu Energia Plus. 

NFOŚiGW jest też instytucją wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 

Program ten obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju, tj. 15 regionów zaliczanych do kategorii słabiej 

rozwiniętych oraz Mazowsze jako region lepiej rozwinięty o specjalnym statusie. Działania, które dotyczą ciepła 

odpadowego, mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 w ramach I. Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” i następujących celi 

szczegółowych: 

 Zwiększona efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach - przewiduje się tu wsparcie dla dużych 

przedsiębiorstw w następujących obszarach: 

 zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji 

i użytkowania energii; 

 zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła 

odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią. 

 Zwiększony udział energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji - przewiduje się tu wsparcie 

dla jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, 

przedsiębiorców, podmiotów świadczących usługi publiczne oraz będących dostawcami usług 

energetycznych w szczególności w następujących obszarach: 

 wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci 

ciepłowniczych, 

 budowy sieci cieplnych lub sieci chłodu umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej 

w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, energii odpadowej, instalacji z wykorzystaniem OZE, 

a także powodującej zwiększenie wykorzystania energii wyprodukowanej w takich instalacjach.  

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 odbyło się już wiele naborów 

wniosków o dofinansowanie projektów. Przykładowo w ramach promowania efektywności energetycznej i 

korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach nie przewiduje się naboru w trybie 

konkursowym w 2019 roku. Natomiast będzie można startować w konkursie dotyczącym źródeł 

wysokosprawnej kogeneracji (Działanie 1.6, Poddziałanie 1.6.1). 

Przy realizacji projektów pilotażowych i demonstracyjnych wsparcie można uzyskać w unijnym Programie LIFE 

- obejmującym perspektywę finansową 2014-2020. Jest to program działań na rzecz środowiska i klimatu, 

poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony i poprawy jakości środowiska oraz 

wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. W ramach działań na rzecz klimatu tematyka 

wniosków powinna skupiać się na konkretnych obszarach prac związanych z energochłonnymi sektorami 

przemysłu, na opracowaniu i zademonstrowaniu innowacyjnych i efektywnych kosztowo technologii i 

procesów, mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych w produkcji przemysłowej. Częściowe 

dofinansowanie projektów udzielane jest ze środków Komisji Europejskiej, a polscy wnioskodawcy planujący 

realizację projektu LIFE na obszarze Polski mogą dodatkowo ubiegać się o współfinansowanie projektu ze 

środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ważnym elementem w funkcjonowaniu systemu wsparcia efektywności energetycznej na poziomie 

regionalnym są mechanizmy finansowe będące w dyspozycji regionu, oparte o środki pochodzące z funduszy 
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europejskich na lata 2014-2020 oraz z wpływów do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 

Projekty inwestycyjne można realizować przy wsparciu środków europejskich z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna i 

następujących działań: 

 Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP 

 Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, 

mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz 

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł 

w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) 

 Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe 

 Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i 

rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie). 

Beneficjentami Działania 3.2 mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa, grupy producentów rolnych lub 

przedsiębiorstwa, których większość udziałów lub akcji należy do jednostek samorządu terytorialnego. 

 Działanie 3.5 Wysokosprawna Kogeneracja 

 Budowa, przebudowa (w tym zastąpienie lub odnowa  istniejących) jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji  o całkowitej nominalnej mocy 

elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami 

 Rozbudowa i/lub modernizacja sieci ciepłowniczych 

Beneficjentami Działania 3.5 mogą być jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki sektora finansów publicznych, inne niż 

wymienione powyżej, przedsiębiorstwa energetyczne, podmiot realizujący instrument finansowy, organizacje 

pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, 

jednostki naukowe, uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia, organy administracji rządowej w 

zakresie związanym z prowadzeniem szkół, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, kościoły, 

związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, podmioty lecznicze oraz ich 

konsorcja, przedsiębiorstwa. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wiele naborów 

wniosków o dofinansowanie projektów już się odbyło, a w ramach ww. Działań 3.2 i 3.5 nie przewiduje się 

naborów w 2019 roku. 

Jednym z podstawowych priorytetów środowiskowych wspieranych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w latach 2017-2020 jest szeroko rozumiana ochrona atmosfery 

(w tym odnawialne źródła energii i poprawa efektywności energetycznej). Wojewódzki Fundusz przede 

wszystkim wspomaga przedsięwzięcia dofinansowane środkami unijnymi poprzez udział w zapewnieniu 

niezbędnego wkładu własnego, a także współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej uczestnicząc w jego programach oraz z sektorem bankowym w zakresie dopłat do 

oprocentowania kredytów bankowych lub częściowej spłaty kapitału kredytów na przedsięwzięcia 

prośrodowiskowe. 
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10. Wnioski / Conclusion  

W procesach przetwórstwa przemysłowego i energetycznego powstają znaczne ilości ciepła odpadowego. 

Odzysk tego ciepła może nieść za sobą wiele korzyści, przede wszystkim dla bezpieczeństwa energetycznego 

i środowiska. Lepsze wykorzystanie energii może zmniejszyć zużycie paliw kopalnych potrzebnych do 

wytwarzania energii i związane z nim emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest to szansa dla 

przedsiębiorstw, które mogą przeznaczyć mniej środków na zakup energii, na zwiększenie swojej 

konkurencyjności lub, jeśli ciepło odpadowe nie może być ponownie wykorzystane w procesach wewnętrznych, 

na uzyskanie nowego źródła dochodu z jego sprzedaży innym podmiotom. 

Dokładna ilość przemysłowego ciepła odpadowego jest trudna do oszacowania, ale powyższe szacunki 

wskazują, że 16,5 procent energii zużytej w dolnośląskim przemyśle przetwórczym w ciągu roku jest 

odprowadzane jako ciepło odpadowe, które może być efektywnie wykorzystane. 

Sprawniejsze i bardziej zrównoważone wytwarzanie i zużycie energii jest priorytetem dla Unii Europejskiej. 

Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (COM(2016) 51 final) stwierdza: „Niektóre branże przemysłu 

generują ciepło jako produkt uboczny. Znacznie większa część tego ciepła mogłaby być wykorzystywana w 

samym zakładzie lub sprzedawana do ogrzewania pobliskich budynków. To samo dotyczy ciepła odpadowego 

z elektrowni, sektora usług i infrastruktury, np. sieci metra”. W związku z powyższym, trendy rozwoju tego 

sektora powinny być monitorowane, a potencjał lepiej oszacowany i w przyszłości szeroko wykorzystywany. 

Niektóre programy operacyjne, także Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, wyraźnie 

wskazują, że finansowanie mogą uzyskać zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy prowadzące inwestycje w 

systemy energooszczędne, w których ciepło odpadowe jest odzyskiwane. 

Lepsze wykorzystanie ciepła odpadowego zdecydowanie sprzyjałoby osiągnięciu celów strategicznych 

województwa dolnośląskiego w zakresie niekonwencjonalnych źródeł energii i zwiększenia efektywności 

energetycznej, a samorząd województwa może odegrać istotną rolę w monitorowaniu i koordynowaniu tych 

procesów. 
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