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Wprowadzenie

Taksonomia	jest	narzędziem	kwalifika-
cyjnym	 wspierającym	 realizację	 założeń	
„Europejskiego	Zielonego	Ładu”	 i	zapew-
ne	 również	 nowym	 pojęciem	 dla	 wielu	
osób	 związanych	 zawodowo	 z	 sektorem	
energetycznym.	 W	 artykule	 skupiono	 się	
na	 części	 tego	 sektora,	 tj.	 na	 ciepłownic-
twie,	 przed	 którym	 stoją	 duże	 wyzwania	
związane	 z	 koniecznością	 dostosowania	
działalności	 do	 rosnących	 wymagań	 śro-
dowiskowych	i	społecznych,	często	wyma-
gających	 wręcz	 odtwarzania	 zdekapitali-
zowanego	 majątku	 ciepłowniczego.	 Klu-
czowe	staje	się	więc	dla	tego	sektora,	aby	
wybór	 technologii,	 czy	 też	 rozwiązania	
w	 ramach	 transformacji	 energetycznej	
w	niepewnej	sytuacji	rynkowej	i	regulacyj-
nej	podejmowany	był	w	oparciu	o	przej-
rzyste,	jednolite	dla	danej	działalności	kry-
teria.	 Taksonomia	 więc	 pomaga	 inwesto-
rom	 i	 przedsiębiorstwom	 ciepłowniczym	
podejmować	 świadome	 decyzje	 inwesty-
cyjne.	 Celem	 poniższego	 artykułu	 jest	
przedstawienie	 wymogów	 jakie	 muszą	
spełnić	 wybrane	 działalności	 w	 obszarze	
sektora	ciepłowniczego,	aby	mogły	zostać	

zakwalifikowane	 jako	 zrównoważone	 śro-
dowiskowo	działalności	gospodarcze	[10].

Realizacja	założeń	pakietu	Fit	for	55	[5]	
wymaga	podjęcia	zdecydowanych	działań	
inwestycyjnych	w	sektorze	działalności	cie-
płowniczej	polegających	głównie	na	reduk-
cji	emisji	gazów	cieplarnianych,	podniesie-
niu	efektywności	energetycznej	 i	zwiększe-
niu	udziału	odnawialnych	źródeł	energii.

Cele i kryteria taksonomii

Celem	 zasadniczym	 taksonomii	 jest	
przekierowanie	strumienia	środków	finan-
sowych	 na	 przedsięwzięcia,	 które	 przy-
czyniają	się	do	wyżej	wymienionych	zało-
żeń.	 	Taksonomia	 wskaże,	 która	 działal-
ność	operacyjna	i	inwestycyjna	kwalifikuje	
się	do	zrównoważonej	środowiskowo,	aby	
ułatwić	 inwestorowi	 stworzenie	 modeli	
biznesowych	 zgodnych	 z	 założonymi	
celami	transformacji	energetycznej.	Takso-
nomia	 zrównoważonego	 finansowania	
jest	przemyślanym	systemem,	który	ewolu-
uje	od	czasu	kształtowania	się	polityki	kli-
matycznej	w	UE	 i	 jest	 już	stałym	elemen-
tem	w	podejmowaniu	 decyzji	 inwestycyj-
nych	opartych	o	zrównoważony	rozwój.

Rozporządzenie	wprowadzające	tak-
sonomię	weszło	w	życie	z	dniem	12	lipca	
2020	r.	Określa	warunki,	jakie	musi	speł-
nić	działalność	gospodarcza,	aby	mogła	
zostać	uznana	za	zrównoważoną	środo-
wiskowo.	 W	 ramach	 taksonomii	 wyróż-
niono	sześć	celów,	według	których	ocenia	
się	 poszczególne	 działalności	 gospodar-
cze	i	prowadzone	inwestycje	[1]	[2]	[10]:
1.	 Łagodzenie	zmian	klimatu;
2.	 Dostosowanie	się	do	zmian	klimatu;
3.	 Zrównoważone	 użytkowanie	 i	 ochro-

na	zasobów	wodnych	i	morskich;
4.	 Przejście	 do	 gospodarki	 o	 obiegu	

zamkniętym,	 zapobieganie	 powsta-
waniu	odpadów	i	recykling;

5.	 Zapobieganie	zanieczyszczeniom	i	ich	
kontrola;

6.	 Ochrona	i	przywracanie	bioróżnorod-
ności	i	ekosystemów.

Działalność	 gospodarcza,	 żeby	 była	
uznana,	za	zrównoważoną	środowiskowo	
(w	 rozumieniu	 taksonomii)	 musi	 spełniać	
łącznie	cztery	wymagania:
1.	 Zapewniać	znaczący	wkład	do	co	naj-

mniej	 jednego	 z	 sześciu	 powyższych	
celów	środowiskowych;
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dla	pięciu	pozostałych	celów	środowi-
skowych;

3.	 Zapewniać	 zgodność	 z	 kryteriami	
technicznymi	 (wskazanymi	 w	 aktach	
delegowanych	 do	 rozporządzenia	
dot.	taksonomii);

4.	 Zapewniać	zgodność	z	minimalnymi	
gwarancjami	dotyczącymi	zabezpie-
czenia	społecznego	i	zarządzania.
Taksonomia	określa kryteria	dla	9	sek-

torów	 [6]	 (w	 tym	 dla	 energetyki)	 wybra-
nych	ze	względu	na	ich	wysokie	emisje	lub	
dlatego,	że	mogą	one	być	w	stanie	zapew-
nić	znaczne	redukcje	emisji	w	innych	sek-
torach.	 Jest	 to	 ponad	 80	 działalności	
gospodarczych	odpowiadających	za	93%	
wszystkich	 emisji	 gazów	 cieplarnianych	
w	UE.	Dla	sektora	energetycznego	(tabela	
1)	określono	działalności,	które	kwalifikują	
się	do	taksonomii.	

Kryteria taksonomii dla wybranych 
działalności kluczowych  
dla rozwoju ciepłownictwa

9	 grudnia	 2021	 roku	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	 UE	 zostały	 opublikowane	
długo	 wyczekiwane	 akty	 delegowane	
w	zakresie	pierwszych	dwóch	taksonomicz-
nych	celów	określające	kryteria	techniczne,	
które	muszą	być	spełnione,	aby	dana	dzia-
łalność	 mogła	 być	 zakwalifikowana	 jako	

Tabela 1 Rodzaje działalności sektora energetyki. Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu 
Rozporządzenia delegowanego komisji delegowanego Komisji (UE) z dnia 4.6.2021
Table 1 Types of activity in the energy sector. Source: own study based on the draft Regulation of the 
Delegated Commission Delegated Committee (EU) of 4.6.2021

Tabela 2 Kryteria taksonomii dla dystrybucji w systemach ciepłowniczych/chłodniczych. Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia dele-
gowanego komisji delegowanego Komisji (UE) z dnia 4.6.2021
Table 2 Taxonomy criteria for distribution in heating / cooling systems. Source: own study based on the draft Regulation of the Delegated Commission Del-
egated Committee (EU) of 4.6.2021

Nr RODZAJ DZIAŁALNOŚĆI – SEKTOR ENERGETYKA

4.1 Produkcja	energii	elektrycznej	z	wykorzystaniem	technologii	fotowoltaicznej

4.2 Produkcja	energii	elektrycznej	z	wykorzystaniem	technologii	skupiania	światła	słonecznego

4.3 Produkcja	energii	elektrycznej	z	energii	wiatrowej

4.4 Produkcja	energii	elektrycznej	za	pomocą	technologii	wykorzystujących	energię	oceaniczną

4.5 Produkcja	energii	elektrycznej	z	energii	wodnej

4.6 Produkcja	energii	elektrycznej	z	energii	geotermalnej

4.7 Produkcja	energii	elektrycznej	z	odnawialnych	niekopalnych	paliw	gazowych	i	ciekłych

4.8 Produkcja	energii	elektrycznej	z	bioenergii

4.9 Przesył	i	dystrybucja	energii	elektrycznej

4.10 Magazynowanie	energii	elektrycznej

4.11 Magazynowanie	ciepła

4.12 Magazynowanie	wodoru

4.13 Wytwarzanie	biogazu	i	biopaliw	wykorzystywanych	w	transporcie	oraz	wytwarzanie	biopłynów

4.14 Sieci	przesyłu	i	dystrybucji	gazów	odnawialnych	i	niskoemisyjnych

4.15 Dystrybucja	w	systemach	ciepłowniczych/chłodniczych

4.16 Instalacja	i	eksploatacja	elektrycznych	pomp	ciepła

4.17 Kogeneracja	ciepła/chłodu	i	energii	elektrycznej	z	energii	słonecznej

4.18 Kogeneracja	ciepła/chłodu	i	energii	elektrycznej	z	energii	geotermalnej

4.19 Kogeneracja	ciepła/chłodu	i	energii	elektrycznej	z	odnawialnych	niekopalnych	paliw	gazowych	i	ciekłych

4.20 Kogeneracja	ciepła/chłodu	i	energii	elektrycznej	z	bioenergii

4.21 Wytwarzanie	ciepła/chłodu	z	ogrzewania	energią	słoneczną

4.22 Wytwarzanie	ciepła/chłodu	z	energii	geotermalnej

4.23 Wytwarzanie	ciepła/chłodu	z	odnawialnych	niekopalnych	paliw	gazowych	i	ciekłych

4.24 Wytwarzanie	ciepła/chłodu	z	bioenergii

4.25 Wytwarzanie	ciepła/chłodu	z	ciepła	odpadowego

		 Cele	taksonomii Istotny	wkład	w	łagodzenie	zmian	klimatu Zasada	„nie	czyń	poważnych	szkód”

1 Łagodzenie	zmian	klimatu,

a)	w	przypadku	budowy	i	eksploatacji	rur	i	związanej	z	nimi	infrastruktury	
na	potrzeby	dystrybucji	w	systemach	ciepłowniczych	/chłodniczych	oraz	
system	ten	odpowiada	definicji	efektywnych	systemów	ciepłowniczych	
i	chłodniczych	ustanowionej	w	art.	2	pkt	41	dyrektywy	2012/27/UE;		
b)	w	przypadku	modernizacji	rur	i	związanej	z	nimi	infrastruktury	na	
potrzeby	dystrybucji	w	systemach	ciepłowniczych/chłodniczych	inwesty-
cja,	dzięki	której	system	odpowiada	definicji	efektywnych	systemów	cie-
płowniczych	lub	chłodniczych	ustanowionej	w	art.	2	pkt	41	dyrektywy	
2012/27/UE,	rozpoczyna	się	w	okresie	trzech	lat	na	podstawie	zobowią-
zania	umownego	lub	równoważnego	zobowiązania	w	przypadku	opera-
torów	odpowiedzialnych	zarówno	za	wytwarzanie	energii,	jak	i	sieć;
c)	do	działalności	tej	należą:
I)	zmiana	na	systemy,	w	których	stosuje	się	niższe	temperatury;	
II)	zaawansowane	systemy	pilotażowe	(systemy	kontroli	i	zarządzania	
energią,	internet	rzeczy).	

x

2 Dostosowanie	się	do	
zmian	klimatu, x Działalność	ta	jest	zgodna	z	kryteriami	określonymi	w	dodatku	A	do	

aktu	delegowanego	(dotyczy	ryzyka	związanego	z	klimatem).

3
Zrównoważone	użytkowa-
nie	i	ochrona	zasobów	
wodnych	i	morskich,

x
Działalność	ta	jest	zgodna	z	kryteriami	określonymi	w	dodatku	B	do	
aktu	delegowanego	(dotyczy	ryzyka	degradacji	środowiska	związane-
go	z	utrzymaniem	jakości	wody	i	unikaniem	jej	deficytu).

4

Przejście	do	gospodarki	
o	obiegu	zamkniętym,	
zapobieganie	powstawa-
niu	odpadów	i	recykling

x Nie	dotyczy.

5 Zapobieganie	zanieczysz-
czeniom	i	ich	kontrola, x

Wentylatory,	sprężarki,	pompy	i	inne	stosowane	urządzenia	objęte	
dyrektywą	2009/125/WE	są	zgodne,	w	istotnych	przypadkach,	
z	wymogami	dotyczącymi	najwyższej	klasy	efektywności	energetycznej	
oraz	z	rozporządzeniami	wykonawczymi	do	tej	dyrektywy	i	zastosowa-
no	w	nich	najlepszą	dostępną	technologię.

6
Ochrona	i	przywracanie	
bioróżnorodności	i	eko-
systemów.

x
Działalność	ta	jest	zgodna	z	kryteriami	określonymi	w	dodatku	D	do	
aktu	delegowanego	(dotyczy	procedury	oceny	oddziaływania	na	środo-
wisko).
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 C 
zgodna	 z	 taksonomią.	 Kryteria	 te	 mają	
zastosowanie	od	1	stycznia	2022	r.	

Poniżej	 przedstawiono	 kryteria	 tech-
niczne	 dla	 działalności	 gospodarczych	
w	obszarze	ciepłownictwa,	które	decydują	
o	 realizacji	w	znaczącym	stopniu	celu	1,	
czyli	łagodzenia	zmian	klimatu:
1.	 Dystrybucja	 w	 systemach	 ciepłowni-

czych/chłodniczych	–	4.15.
2.	 Kogeneracja	 ciepła/chłodu	 i	 energii	

elektrycznej	z	bioenergii	–	4.20.
3.	 Wytwarzanie	 ciepła/chłodu	 z	 ciepła	

odpadowego	–	4.25.

Dystrybucja w systemach 
ciepłowniczych/chłodniczych

Budowa,	modernizacja	 i	eksploatacja	

sieci	dystrybucji	ciepła	i	chłodu	oraz	zwią-
zanej	z	nią	infrastruktury,	której	zakończe-
nie	znajduje	się	w	podstacji	lub	w	wymien-
niku	ciepła.

Należy	zaznaczyć,	iż	system	efektyw-
ny	 energetycznie	 o,	 którym	 jest	 mowa	
w	 powyższym	 kryterium	 jest	 systemem,	
który	wykorzystuje	co	najmniej	50%	ener-
gii	odnawialnej,	50%	ciepła	odpadowego,	
75%	 ciepła	 kogeneracyjnego	 lub	 50%	
kombinacji	tych	energii	i	tego	ciepła.

Kogeneracja  
ciepła/chłodu i energii elektrycznej 
z bioenergii

Budowa	i	eksploatacja	instalacji	stoso-
wanych	 do	 kogeneracji	 ciepła/chłodu	

i	energii	elektryczne	wyłącznie	z	biomasy,	
biogazu	 lub	 biopłynów,	 z	 wyłączeniem	
kogeneracji	 z	 łączenia	 odnawialnych	
paliw	z	biogazem	lub	biopłynami.

Wytwarzanie ciepła/chłodu 
z ciepła odpadowego

Budowa	 i	 eksploatacja	 instalacji	
wytwarzających	 ciepło/chłód	 z	 ciepła	
odpadowego.

Podsumowanie

Aktualnie	zauważalny	jest	wzrost	zapo-
trzebowania,	między	innymi	ze	strony	inwe-
storów,	 na	 precyzyjne	 i	 rzeczywiste	 dane	
dotyczące	przedsiębiorstw	energetycznych,	

Tabela 3 Kryteria taksonomii dla Kogeneracja ciepła/chłodu i energii elektrycznej z bioenergii. Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia 
delegowanego komisji delegowanego Komisji (UE) z dnia 4.6.2021
Table 3 Taxonomy criteria for Cogeneration of heat / cooling and electricity from bioenergy. Source: own study based on the draft Regulation of the Delegat-
ed Commission Delegated Committee (EU) of 4.6.2021

Tabela 4 Kryteria taksonomii dla Wytwarzanie ciepła/chłodu z ciepła odpadowego. Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia delegowa-
nego komisji delegowanego Komisji (UE) z dnia 4.6.2021
Table 4 Taxonomy criteria for Heat / Cooling Energy Production from Waste Heat. Source: own study based on the draft Regulation of the Delegated Com-
mission Delegated Committee (EU) of 4.6.2021

		 Cele	taksonomii Istotny	wkład	w	łagodzenie	zmian	klimatu Zasada	„nie	czyń	poważnych	szkód”

1 Łagodzenie	zmian	klimatu,

1.	Biomasa	rolnicza	stosowana	w	tej	działalności	spełnia	kryteria	określone	
w	art.	29	ust.	2–5	dyrektywy	(UE)	2018/2001.	Biomasa	leśna	stosowana	
w	działalności	spełnia	kryteria	określone	w	art.	29	ust.	6	i	7	tej	dyrektywy.	
2.	Ograniczenie	emisji	gazów	cieplarnianych	wynikające	ze	stosowania	
biomasy	w	instalacjach	kogeneracyjnych	wynosi	co	najmniej	80	%	w	sto-
sunku	do	metodyki	ograniczenia	emisji	gazów	cieplarnianych	w	porów-
naniu	z	odpowiednikiem	kopalnym,	którą	określono	w	załączniku	VI	do	
dyrektywy	(UE)	2018/2001.	
3.	W	przypadku	gdy	działanie	instalacji	kogeneracyjnych	opiera	się	na	
fermentacji	beztlenowej	materiału	organicznego,	wytwarzanie	produk-
tów	pofermentacyjnych	spełnia	odpowiednio	kryteria	określone	w	sekcji	
5.6	oraz	kryteria	1	i	2	określone	w	sekcji	5.7	niniejszego	załącznika.	
4.	Punkty	1	i	2	nie	mają	zastosowania	do	instalacji	kogeneracyjnych	
o	całkowitej	nominalnej	mocy	cieplnej	dostarczonej	w	paliwie	poniżej	
2	MW	i	wykorzystujących	gazowe	paliwa	z	biomasy.

x

2 Dostosowanie	się	do	zmian	
klimatu, x Działalność	ta	jest	zgodna	z	kryteriami	określonymi	w	dodatku	A	do	

aktu	delegowanego	(dotyczy	ryzyka	związanego	z	klimatem)

3
Zrównoważone	użytkowanie	
i	ochrona	zasobów	wodnych	
i	morskich,

x
Działalność	ta	jest	zgodna	z	kryteriami	określonymi	w	dodatku	B	do	
aktu	delegowanego	(dotyczy	ryzyka	degradacji	środowiska	związane-
go	z	utrzymaniem	jakości	wody	i	unikaniem	jej	deficytu)

4

Przejście	do	gospodarki	
o	obiegu	zamkniętym,	zapo-
bieganie	powstawaniu	odpa-
dów	i	recykling

x Nie	dotyczy

5 Zapobieganie	zanieczyszcze-
niom	i	ich	kontrola, x

W	przypadku	instalacji	objętych	zakresem	stosowania	dyrektywy	
2010/75/UE	oraz	dyrektywy	2015/2193	emisje	mieszczą	się	w	gra-
nicach	poziomów	emisji	powiązanych	odpowiednio:	z	zakresami	naj-
lepszych	dostępnych	technik	(BAT-AEL);	wymaganiami	złącznika	II	do	
dyrektywy	2015/2193

6 Ochrona	i	przywracanie	bio-
różnorodności	i	ekosystemów. x Działalność	ta	jest	zgodna	z	kryteriami	określonymi	w	dodatku	D	do	aktu	

delegowanego	(dotyczy	procedury	oceny	oddziaływania	na	środowisko).

	 Cele	taksonomii Istotny	wkład	w	łagodzenie	zmian	klimatu Zasada	„nie	czyń	poważnych	szkód”

1 Łagodzenie	zmian	klimatu, Działalność	ta	polega	na	wytwarzaniu	ciepła/chłodu	
z	ciepła	odpadowego. x

2 Dostosowanie	się	do	zmian	klimatu, x Działalność	ta	jest	zgodna	z	kryteriami	określonymi	w	dodatku	A	do	aktu	dele-
gowanego	(dotyczy	ryzyka	związanego	z	klimatem)

3 Zrównoważone	użytkowanie	i	ochro-
na	zasobów	wodnych	i	morskich, x Nie	dotyczy

4
Przejście	do	gospodarki	o	obiegu	
zamkniętym,	zapobieganie	powsta-
waniu	odpadów	i	recykling

x
W	ramach	tej	działalności	ocenia	się	dostępność	urządzeń	i	komponentów	
o	wysokiej	trwałości	i	zdolności	do	recyklingu,	które	łatwo	zdemontować	i	pod-
dać	renowacji	i	w	miarę	możliwości	się	je	wykorzystuje.

5 Zapobieganie	zanieczyszczeniom	
i	ich	kontrola, x

Stosowane	pompy	i	urządzenia,	które	są	objęte	przepisami	dotyczącymi	eko-
projektu	i	etykietowania	energetycznego,	są	zgodne,	w	stosownych	przypad-
kach,	z	wymogami	dotyczącymi	najwyższej	klasy	efektywności	energetycznej	
określonymi	w	rozporządzeniu	(UE)	2017/1369	oraz	z	rozporządzeniami	
wykonawczymi	do	dyrektywy	2009/125/WE	i	zastosowano	w	nich	najlepszą	
dostępną	technologię.

6 Ochrona	i	przywracanie	bioróżno-
rodności	i	ekosystemów. x Działalność	ta	jest	zgodna	z	kryteriami	określonymi	w	dodatku	D	do	aktu	dele-

gowanego	(dotyczy	procedury	oceny	oddziaływania	na	środowisko).



9www.informacjainstal.com.pl	 1/2022

Ci
ep

ło
w

ni
ct

w
ow	tym	ciepłowniczych	w	zakresie	środowi-

skowym,	szczególnie	te	związane	z	emisją	
gazów	 cieplarnianych	 (zwłaszcza	 w	 kon-
tekście	 dążenia	 do	 neutralnej	 klimatycznie	
Europy),	 ale	 też	 ochrony	 zasobów	 wod-
nych,	bioróżnorodności	i	gospodarki	cyrku-
lacyjnej.	W	2022	roku	podmioty,	które	pod-
legają	obowiązkowi	raportowania	niefinan-
sowego	na	mocy	dyrektywy	NFRD	[3]	(póź-
niej	CSRD	[8]),	tj.	m.in.	uczestnicy	rynku	fi-
nansowego	udostępniający	swoje	produkty	
finansowe,	a	także	duże	podmioty	(zatrud-
niające	 powyżej	 500	 pracowników	 oraz	
spełniające	 kryterium	 finansowe	dot.	 sumy	
bilansowej	powyżej	85	mln	zł	lub	przycho-
du	netto	powyżej	170	mln	zł)	są	zobowią-
zane	 do	 ujawnienia	 po	 raz	 pierwszy	 jaki	
procent	 ich	 działalności	 kwalifikuje	 się	 do	
taksonomii	 na	 podstawie	 danych	 za	 rok	
2021.	 Jednocześnie	należy	zaznaczyć,	 że	
zarówno	zakres	ujawnień	w	zakresie	takso-
nomii	jak	i	katalog	podmiotów	będzie	w	ko-
lejnych	 latach	 rozszerzany.	 Ujawnianie	
coraz	większego	udziału	działalności	zgod-
nych	 z	 taksonomią	 jest	 już	 dzisiaj	 częścią	
strategii	 rozwoju	 wielu	 podmiotów.	 To	
z	kolei	powoduje,	że	zarówno	aktywa	nie-
zgodne	z	taksonomią	stają	się	coraz	mniej	
pożądane	przez	inwestorów,	a	instytucje	fi-
nansujące,	m.in.	banki	będą	głównie	wspie-
rać	 inwestycje	 zrównoważone	 w	 rozumie-
niu	taksonomii.	

Przedstawione	 powyżej	 cele	 i	 kryteria	
oceny	 działalności	 gospodarczej	 wyzna-
czają	więc	jasny	kierunek	zmian	w	transfor-
macji	 sektora	 ciepłowniczego.	 Taksonomia	
stanowi	skuteczne	 finansowe	narzędzie	do	
wsparcia	realizacji	krajowych	celów	klima-
tyczno-energetycznych,	czyli	 redukcji	CO2,	
wzrostu	 udziału	 OZE	 oraz	 poprawy	 efek-
tywności	energetycznej	i	w	sposób	zrówno-
ważony	 przyczyni	 się	 do	 przyspieszenia	
transformacji	 sektora	energetycznego	spój-
nie	z	kryteriami	legislacji	unijnej.	
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Recenzowana książka pt. „Węzły 
cieplne w miejskich systemach ciepłowni-
czych” stanowi kompendium nowoczesnej 
wiedzy z zakresu rozwiązań doprowa-
dzenia ciepła z sieci cieplnych do budyn-
ków. Prezentowane rozwiązania uwzględ-
niają wymagania  racjonalnego gospoda-
rowania energią, efektywności ekono-
micznej i właściwej współpracy z syste-
mem ciepłowniczym.

W książce przedstawiono w sposób 
logiczny, uporządkowany i przejrzysty 
całość zagadnień związanych z projekto-
waniem i eksploatacją współczesnych 
indywidualnych węzłów cieplnych, które 
poprzedzono przypomnieniem niezbęd-
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nych podstaw teoretycznych. Zawarto 
w niej kolejno:

 – podstawy teoretyczne z zakresu 
wymiany ciepła i masy w otwartych 
układach termodynamicznych,

 – podstawy doboru i symulacji działania 
wymiennika ciepła,

 – rodzaje i podstawowe schematy 
węzłów cieplnych,

 – procedury projektowania węzłów 
cieplnych z podziałem na elementy 
wspólne i z uwzględnieniem specyfiki 
projektowania wielofunkcyjnych 
wymiennikowych węzłów cieplnych 
oraz węzłów zmieszania pompowego 
na cele ogrzewania,

 – podstawowe rodzaje urządzeń pomia-
rowych, charakterystyki statyczne 
i dynamiczne urządzeń węzła cieplne-
go, stosowane w węzłach układy auto-
matycznej regulacji oraz zasady 
doboru ich podstawowych elementów,

 – najważniejsze zagadnienia współpra-
cy węzła cieplnego z siecią ciepłowni-
czą, rzutujące na wzajemne racjonal-
ne współdziałanie, 

 – wymagania dotyczące pomieszczeń
węzłów cieplnych.
Utylitarnym podsumowaniem książki

są przykłady obliczeń węzłów cieplnych
wraz z przykładami obliczeń przy pomo-
cy programu komputerowego WEZEL_X. 

W zakresie procedur projektowania
i zagadnień współpracy węzła cieplnego
z siecią ciepłowniczą Autor prezentuje
wyniki własnych badań i przemyśleń.
Książka stanowi, zgodnie z zapowiedzią,
uwieńczenie i podsumowanie Jego dorob-
ku z tego zakresu, choć, moim zdaniem,
nie powinna jeszcze oznaczać zakończe-
nia kariery naukowej i zawodowej. 
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