
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Budujemy wartość 
i bezpieczną 
przyszłość

Gospodarka ubocznymi produktami 
spalania w PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna S.A.



Struktura
organizacyjna
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Centrum 
korporacyjne 

PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Energetyka 
konwencjonalna
PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna SA

Energetyka 
odnawialna

PGE Energia Odnawialna SA

Energetyka jądrowa
PGE Energia Jądrowa SA

Dystrybucja
PGE Dystrybucja SA

Sprzedaż 
detaliczna

PGE Obrót SA

Obrót hurtowy

Struktura organizacyjna 
GK PGE
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Wydobycie i Wytwarzanie

• PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (PGE GiEK SA) to koncern Grupy Kapitałowej PGE
odpowiedzialny za wydobycie i wytwarzanie.

• PGE GiEK SA generuje ponad 70% EBITDA Grupy Kapitałowej.



PGE Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna SA
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Jest największym producentem węgla 
brunatnego, którego wydobycie 
stanowi 78% w skali kraju, a także 
największym wytwórcą energii 
elektrycznej w Polsce - może 
wyprodukować ok. 38% krajowej 
produkcji energii elektrycznej.

Spółka jest również lokalnym dostawcą 
ciepła w regionach, w których 
funkcjonują jej oddziały. Dostarcza na 
rynki lokalne ponad 21 mln GJ ciepła. 

Spółka zatrudnia łącznie około
18 tys. pracowników i 7 tys. 
pracowników w spółkach zależnych.



Podstawowe informacje
o PGE GiEK SA
Wybrane dane za 2013 rok:
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Wydobycie
węgla

brunatnego

51,31 mln ton

Moc
elektryczna

zainstalowana

11,0 GW

Produkcja netto energii
elektrycznej

60,8 TWh



Struktura organizacyjna 
PGE GiEK SA
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Elektrownie

Oddział Elektrownia 
Bełchatów

PGE GiEK SA

Oddział Elektrownia Opole

Oddział Elektrownia Turów

Oddział Zespół Elektrowni 
Dolna Odra

Elektrociepłownie

Oddział Elektrociepłownia 
Zgierz

Kopalnie

Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Bełchatów

Oddział Kopalnia Węgla 
Brunatnego Turów

Oddział Elektrociepłownia 
Kielce

Oddział Zespół 
Elektrociepłowni Bydgoszcz

Oddział Elektrociepłownia 
Lublin Wrotków

Oddział Elektrociepłownia 
Rzeszów

Oddział Elektrociepłownia 
Gorzów



Lokalizacja Oddziałów PGE GiEK SA
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Moce osiągalne przez jednostki wytwórcze na koniec 2013 roku.



PGE GiEK SA - dane podstawowe
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Oddziały
Wydobycie węgla 

brunatnego
(mln Mg)

Moc 
zainstalowana 

(MWe)

Produkcja netto 
energii elektrycznej

(TWh)

Sprzedaż ciepła
(mln GJ)

KWB Bełchatów
P/Bełchatów
P/Szczerców

42,05
32,94 

9,11
- - -

KWB Turów 9,26 -

Elektrownia Bełchatów - 5 298,0 32,0 2,1

Elektrownia Turów - 1 698,8 9,3 0,5

Elektrownia Opole - 1 492,0 6,6 0,1

ZEDO - 1 769,7 5,9 4,6

ZEC Bydgoszcz - 248,4 0,5 5,1

EC Gorzów - 97,5 0,6 1,6

EC Lublin - 246,5 0,5 3,1

EC Rzeszów - 102,0 0,2 1,9

EC Kielce - 10,8 0,04 1,7

EC Zgierz - 16,7 0,01 0,4

Razem PGE GiEK SA 51,31 10 980,4 55,6 21,1

(dane za rok 2013 )
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70,34%

24,11%

1,67%
1,99%

PGE GiEK SA - paliwo

węgiel brunatny

węgiel kamienny

gaz ziemny

biomasa

inne

Struktura paliw i innych nośników 
energii pierwotnej zużytych do 
wytworzenia energii elektrycznej
w 2013 roku.
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Uboczne produkty spalania instalacji  PGE GiEK S.A.

Proces energetycznego spalania węgli kamiennych, brunatnych oraz biomasy nieodłącznie 
związany jest z powstawaniem ubocznych produktów spalania (UPS) powstających 
bezpośrednio w procesie spalania:

• popioły lotne 

• żużle

• mieszanki popiołowo – żużlowe

• mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania

oraz procesach oczyszczania gazów odlotowych,

• gipsy z wapniowych metod odsiarczania spalin  



Uboczne produkty spalania węgla brunatnego [tys. Mg]

Mieszanki popiołowo żużlowe 4 234

Popioły lotne 268

Gips 1 365

Elektrownia Bełchatów  

Elektrownia Turów 

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych
z wapniowych metod odsiarczania gazów 
odlotowych 

2 030
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Dane: masa bez uwodnienia



Uboczne produkty spalania węgla kamiennego [w tys. Mg]

Popioły lotne [ZEDO/181;ELO/550; ZECB/45;ECL/20] 798 

Mieszanki popiołowo żużlowe [ZEDO/277; ZECB/48,5; ECK/28,5; ECR/14,5 ECG/13,7 ] 382 

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów [ZEDO/184; ECL/3,8 ] 188

Elektrownie i elektrociepłownie 

Pozostałe (wypady młynowe, mikrosfery) 2,8

Gips syntetyczny  [ELO -117,8/ELD-60,7] 178,5

Elektrownie i elektrociepłownie 
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Dane: masa bez uwodnienia



Uboczne produkty spalania biomasy [tys. Mg]

Popioły lotne ze spalania biomasy  [El. Szczecin – 18,7; ECK/0,06] 18,7

Piaski ze złóż fluidalnych (popioły denne ze spalania biomasy) - [El. Szczecin ]
9,9 

Elektrownie i elektrociepłownie 

Elektrownia Szczecin Elektrociepłownia Kielce
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Dane: masa bez uwodnienia
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Rejestracja  - REACH

Każda substancja, wprowadzana do obrotu na terenie Wspólnoty
w ilości co najmniej 1 tony, musi być zarejestrowana przez producenta lub 
importera w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów (ECHA). 

1. PGE GiEK S.A. dokonało rejestracji substancji :

• popioły z węgla
• popioły  z pieców fluidalnych 
• siarczan wapnia (gips z IOS)

2. Uruchomiono procedurę rejestracji popiołów ze spalania biomasy.
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Uboczne produkty spalania – polityka

POLITYKA 

• zmniejszenie negatywnych skutków 
wytwarzania odpadów 
i gospodarowania nimi dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska,

• ograniczenie wykorzystania zasobów,

• sprzyjanie praktycznemu zastosowaniu 
hierarchii postępowania z odpadami.

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie odpadów.

2. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

HIERARCHIA POSTĘPOWANIA
Z ODPADAMI

• zapobieganie powstawaniu odpadów

• przygotowanie do ponownego użycia

• recykling

• inne procesy odzysku

• unieszkodliwianie
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Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach – PRODUKT UBOCZNY

Przedmiot lub substancja, powstająca w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym 
celem nie jest ich produkcja, mogą być uznane za produkt uboczny, niebędący odpadem, jeżeli są 
łącznie spełnione następujące warunki:

1) dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;

2) przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego 
przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;

3) dany przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;

4) dana substancja lub przedmiot spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne,
w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego 
wykorzystania tych substancji lub przedmiotów i wykorzystanie takie nie doprowadzi do 
ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi.



Produkt uboczny 
GIPS SYNTETYCZNY
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Elektrownia Bełchatów
gips syntetyczny 

poreakcyjny z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) 
900 tys. Mg/rok

Elektrownia Opole
gips syntetyczny 

poreakcyjny z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) 
200 tys. Mg/rok

Elektrownia Dolna Odra
gips syntetyczny 

poreakcyjny z instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) 
70 tys. Mg/rok

Masy gipsów wytwarzanych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
uznane  za produkt uboczny



Produkt uboczny – POPIOŁY
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Elektrownia Bełchatów popioły lotne ok. 150 tys. Mg/rok

Elektrownia Opole popioły lotne ok. 550 tys. Mg/rok

Elektrownia Dolna Odra popioły lotne ok. 230 tys. Mg/rok

Masy popiołów wytwarzanych  w instalacjach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,
dla których przygotowywana jest dokumentacja do procedury uznania za produkt uboczny
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Kierunki zagospodarowania ubocznych 
produktów spalania



Zagospodarowanie UPS ze spalania węgla brunatnego
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65%

31%

4% Składowanie

Odzysk - wypełnianie 
terenów niekorzystnie 
przekształconych

Odzysk (przemysł 
cementowy, dodatek do 
betonu,drogownictwo)

dane za 2013 r.



Zagospodarowanie UPS ze spalania węgla kamiennego
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21%

79%
Składowanie

Odzysk

Kierunki odzysku

dodatek do betonu 35,8%
dodatek do cementu 31,3%
drogownictwo 18,4%
rekultywacje 8,6%
materiały budowlane 3,3%
kopalnie 1,8%
inne/stabilizacja osadów  0,9%

dane za 2013 r.



Zagospodarowanie UPS z wapniowych metod odsiarczania spalin
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• przemysł budowlany 
(surowiec do produkcji płyt
i innych gipsowych 
elementów 
budowlanych, spoiwa, tynki)
,

• przemysł cementowy,

66%

34%
Sprzedaż

Magazynowanie

Produkcja i sprzedaż gipsu wytwarzanego w instalacjach PGE GiEK S.A. (za rok 2013)

Jednostka Produkcja [tys. Mg] Sprzedaż [%]

Elektrownia Bełchatów 1 365,22 62%

Elektrownia Opole 117,78 100%

Elektrownia Dolna Odra 60,74 100 %



Zagospodarowanie 
UPS ze spalania biomasy
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Elektrownia Szczecin popioły lotne  i denne – 28,6 tys. Mg składowanie 

Elektrociepłownia Kielce popioły lotne  - 0,06 tys. Mg
przekazanie uprawnionym odbiorcom do 

utylizacji

2014  – rejestracja substancji zgodnie z rozporządzeniem REACH
umożliwiająca wprowadzanie do obrotu na terenie Wspólnoty  

dane za 2013 r.



„pierwszeństwo dla wtórnych”
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• UPS – minerał antropogeniczny, o cennych cechach, przebadany, bezpieczny dla ludzi 
i środowiska, wykorzystywany w wielu sektorach, znormalizowany;

• wykorzystanie UPS prowadzi do ochrony zasobów naturalnych, zmniejszenia uciążliwości 
środowiskowej;

• niewiedza o UPS jest przyczyną deponowania na składowiskach;

• priorytet – najpierw gospodarka, wsparcie systemowe na poziomie tworzenia 
rozporządzeń,  składowanie  jako „zło konieczne”;

• pierwszeństwo dla wtórnych, „zielone zamówienia publiczne„
– zmiana lub wdrożenie zapisów istniejących regulacji prawnych.
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Odważnie patrzymy w przyszłość
PGE GiEK SA jest świadoma wielkich wyzwań stojących przed nią, związanych z potrzebą unowocześnienia 
energetyki w Polsce i zamierza brać udział w ich realizacji stosownie do swego potencjału i ambicji bycia 

liderem.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Waldemar Szulc
Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania PGE GiEK S.A.
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