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Jak oszczędzać energię
wykorzystując

przyjazne środowisku
źródła energii?

Poradnik dla przedsiębiorców
z województwa zachodniopomorskiego
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Wstęp

Niniejszy poradnik skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, które chcą się
dowiedzieć, jak oszczędzać energię we własnej firmie wykorzystując przyjazne środowisku
źródła energii.

Poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła i gazu
ziemnego w przemyśle oraz racjonalne wykorzystanie istniejących zasobów energetycznych
w przedsiębiorstwach są obszarami niezwykle istotnymi, zważywszy na wzrastające
zapotrzebowanie na energię. Efektywne zarządzanie energią ma na celu zmniejszenie ilości
energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług na rynek. Przykładowo, zastosowanie
izolacji termicznej w budynku pozwoli na zredukowanie energii koniecznej do ogrzewania
i chłodzenia przy jednoczesnym zachowaniu komfortowych warunków dla użytkowników.
Podobnie zainstalowanie świetlówek zmniejszy ilość energii potrzebnej do uzyskania
takiego samego poziomu oświetlenia, jak przy użyciu tradycyjnych żarówek. Można zatem
łatwo ograniczyć pobór energii poprzez zastosowanie wydajniejszych technologii lub procesów
produkcyjnych, a tym samym obniżyć koszty eksploatacji. Warto także zauważyć, że ogra-
niczenie zużycia energii służy dodatkowo ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych oraz pro-
duktów odpadowych, takich jak żużel, popiół czy odpady z procesów odsiarczania spalin, co
ostatecznie sprzyja poprawie zdrowia publicznego i minimalizowaniu wydatków na ten cel.

Międzynarodowa Agencja Energetyczna określiła, że poprawa efektywności energetycznej
budynków, procesów przemysłowych i transportu mogłaby do 2050 roku zmniejszyć
światowe zapotrzebowanie na energię o jedną trzecią i pomóc kontrolować światowe
emisje gazów cieplarnianych. Efektywność energetyczna i energia odnawialna uznawane są
za filary zrównoważonej polityki energetycznej Unii Europejskiej.

Dr Wojciech Szymalski
Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju
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1. Co to jest klimat
Słowo „klimat” pochodzi od greckiego słowa „klima”, czyli strefa, i oznacza wszystkie zja-

wiska pogodowe, zachodzące na danym terenie, obserwowane przez co najmniej 30 lat. Kli-
mat naszej planety kształtują procesy klimatyczne, do których należą obieg ciepła, obieg wody
i krążenie powietrza, oraz czynniki geograficzne, takie jak układ lądów i oceanów. Wpływa on
na występowanie i życie organizmów. Według badań naukowców, w ciągu ostatnich 100 lat
temperatura na Ziemi zwiększyła się o 0,8°C, wpłynęło to na znaczne zmiany klimatu. Warto
zaznaczyć, że największy jej wzrost zaobserwowano w ciągu ostatnich 20 lat. Od rozpoczęcia
regularnych pomiarów w 1850 roku do 13 najcieplejszych lat w historii należy ostatnich 12. Bez-
pośrednim powodem wzrostu temperatury jest emisja gazów cieplarnianych przez człowieka.

Jedną z przyczyn postępujących zmian klimatu upatruje się w intensyfikacji efektu cie-
plarnianego. Zjawisko to polega na zatrzymywaniu energii przez tzw. gazy szklarniowe (m.in.



para wodna, dwutlenek węgla, metan), co objawia się podwyższoną temperaturą wokół po-
wierzchni Ziemi. Zapewnienia to mieszkańcom planety odpowiednie warunki życia. Efekt
cieplarniany występuje nie tylko na Ziemi, jego obecność stwierdzono także na Marsie,
Wenus oraz na Tytanie – księżycu Saturna. W ostatnich dekadach wyraźnie wzrosła ilość
gazów szklarniowych w atmosferze (zwłaszcza dwutlenku węgla), co powodować może wzrost
temperatury powietrza. Przedmiotem dyskusji jest w jakim zakresie na zwiększenie ilości ga-
zów szklarniowych w atmosferze wpływa działalność człowieka. Do wyliczenia oraz okreś-
lenia całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu, wyda-
rzenia, przedsiębiorstwa czy osoby służy tzw. ślad węglowy (ang. carbon footprint).

Zmiany klimatu mają charakter globalny a skutki tych zmian odczuwalne są także lokal-
nie i wpływają na ludzi, gospodarkę i przyrodę. Działania lokalne w każdym mieście, w każdej
gminie i wsi naszego globu mogą zwiększać skalę zmian klimatycznych lub ją zmniejszać. Dla-
tego tak ważne jest, aby do przeciwdziałania zmianom klimatu włączyli się także przedsię-
biorcy i w ten sposób przyczynili się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zachowania
terenów zielonych.

1.1 Pogoda a klimat1

Pod pojęciem pogody rozumiemy stan atmosfery i zjawisk atmosferycznych w danym miej-
scu i danej chwili. Stan pogody opisujemy mierząc i zestawiając ze sobą wartości takich pa-
rametrów pogodowych jak: temperatura powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność po-
wietrza, kierunek i siła wiatru, usłonecznienie, stopień pokrycia nieba chmurami, rodzaj chmur,
a także występowanie lub brak opadów oraz rodzaj opadów. Pogoda może być zmienna i dy-
namiczna (może na to mieć wpływ ukształtowania terenu np. występowanie pasma gór). Ba-
daniem pogody zajmuje się nauka zwana meteorologią. Natomiast klimat można zdefiniować
jako charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów atmosferycznych okreś-
lony na podstawie wyników wieloletnich obserwacji. Wieloletni ciąg wyników pomiarów daje
możliwość wskazania charakterystycznych wartości ale także anomalii i zjawisk ekstremal-
nych, które w wieloleciu miały miejsce. Badaniem klimatu i jego zmian zajmuje się nauka zwa-
na klimatologią.

1.2 Wpływ rozwoju przemysłu na degradację
środowiska

Od czasu, gdy na Ziemi pojawiło się życie, wyginęły setki milionów gatunków roślin i
zwierząt. W ciągu ostatnich 300 lat ludzie przyśpieszyli proces wymierania gatunków po-
nad tysiąckrotnie poprzez takie działania, jak niszczenie siedlisk i zanieczyszczanie środowiska.
Już same tylko spaliny samochodowe co roku wprowadzają do atmosfery przeszło 225
tys. ton ołowiu. Rozproszone w powietrzu związki tego pierwiastka zatruwają organizmy
– z łatwością absorbują je ludzie i zwierzęta, szczególnie zagrożone są dzieci. Ścieki prze-
mysłowe, przedostające się do rzek i jezior, powodują śmierć gatunków wodnych. Bardzo
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1 T. Niedźwiedź, Słownik Meteorologiczny, Warszawa 2003 r. P. Rudź, Jak to działa? Klimat i pogoda,

Wydawnictwo SBM sp. z o.o. Warszawa 2017



niebezpieczne są także plamy ropy na powierzchni mórz – oleista ciecz oblepia ciała zwierząt
i w ten sposób nie tylko zatruwa ich organizmy, ale też uniemożliwia im zdobywanie pożywie-
nia, w efekcie czego umierają z zimna i głodu. Z kolei podczas spalania oleju opałowego,
węgla i drewna do atmosfery emitowany jest dwutlenek węgla, co wpływa na ocieplenie
klimatu. Również rolnicy przyczyniają się do zatruwania środowiska. W trosce o lepsze plo-
ny dodają do gleby azotany w postaci nawozów, które wraz z opadami wymywane są do
ścieków i zbiorników wodnych. W konsekwencji w wodach rośnie zbyt dużo roślin, któ-
re zaburzają funkcjonowanie ekosystemu. Kolejnym problemem są szkodliwe gazy, emi-
towane zarówno przez elektrociepłownie, jak i przez pojazdy. Mieszają się one w powietrzu
z wodą i jako kwaśne deszcze włączają się w obieg wody. Ponadto gazy mogą być prze-
noszone przez wiatr na znaczne odległości. Oznacza to, że zanieczyszczenia pochodzące
z jednego kraju mogą opadać w postaci kwaśnych deszczów w innym kraju i w ten spo-
sób zagrozić funkcjonowaniu wszelkich ekosystemów.

1.3 Źródła zanieczyszczeń środowiska
Do źródeł zanieczyszczeń środowiska zaliczamy:
� przemysł (głównie przemysł ciężki: górnictwo, hutnictwo i energetyka),
� nowoczesne rolnictwo i hodowlę zwierząt,
� gospodarstwa domowe.

2. Główne problemy ekologiczne
XXI wieku

2.1 Zanieczyszczenie powietrza
Główne substancje, zanieczyszczające powietrze, to:

� dwutlenek siarki – powstaje jako produkt uboczny przy spalaniu węgla (węgiel zawiera
domieszkę siarki), stąd głównym jego źródłem jest przemysł i energetyka. Jest substancją
silnie toksyczną dla wszystkich organizmów, również dla człowieka. Powoduje uszkodzenia
liści, widoczne szczególnie u drzew iglastych (brązowienie igieł). Reaguje z parą wodną,
wywołując zjawisko kwaśnych deszczów;

� tlenki azotu – powstają przy spalaniu ropy naftowej i benzyny. Głównym ich źródłem jest
motoryzacja. Wraz z dwutlenkiem siarki powodują powstawanie kwaśnych deszczów;

�węglowodory – lotne substancje, które powstają w wyniku spalania ropy i jej pochodnych,
stąd ich źródłem jest przede wszystkim motoryzacja. Są rakotwórcze;

� pyły – stałe cząsteczki zawieszone w powietrzu. Ich źródłem są głównie zakłady prze-
mysłowe i motoryzacja, ale również rolnictwo (np. drobiny gleby wywiewane przez wiatr).
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Część pyłów jest pochodzenia naturalnego (piasek z pustyni, pyłki kwiatów, pył wulka-
niczny). Szkodliwość pyłu zależy od jego składu. Często jest to sadza i popiół. Szczegól-
nie niebezpieczne są pyły zawierające metale ciężkie, np. ołów (zatrucie tym pierwiast-
kiem prowadzi u człowieka do otępienia umysłowego i zaburzeń psychicznych). Wdychanie
dużej ilości pyłu, nawet o niegroźnym składzie, prowadzi do upośledzenia oddychania i
wywołuje pylicę płuc.

2.2 Wzrastająca ilość odpadów zagrożeniem
dla środowiska

Wraz ze wzrostem konsumpcji na świecie uwidocznił się problem zwiększającej się iloś-
ci śmieci, produkowanych przez przedsiębiorstwa. Wzrastająca ilość odpadów stwarza duże
zagrożenie dla środowiska. Nieodpowiednie ich składowanie lub utylizowanie jest źródłem
wielu toksycznych substancji, w tym metali ciężkich i dioksyn, które przedostają się najpierw
do gleby i wód gruntowych, a następnie spływają do rzek i jezior. Podczas spalania odpadów
znaczne ich ilości uwalniane są do atmosfery. W większości krajów uprzemysłowionych wy-
wóz śmieci jest dobrze zorganizowany, mimo że coraz trudniej o miejsca składowania. Obec-
nie preferuje się uruchamianie nowoczesnych spalarni lokalnych, zgodnie z zasadą „nasze śmie-
ci pozostają u nas”. Takie spalarnie likwidują odpady i wytwarzają tanią energię elektryczną
i ciepło. Obecnie coraz częściej dąży się także do powtórnego wykorzystania odpadów w ra-
mach tzw.: gospodarki zamkniętego cyklu
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2.3 Najważniejsze kierunki rozwoju przemysłu
z punktu widzenia ochrony środowiska

Wspomniane w tytule kierunki rozwoju przemysłu są następujące:
� redukcja ilości zanieczyszczeń poprzez takie działania, jak zakładanie filtrów na komi-

ny czy budowa oczyszczalni ścieków. Metoda ta jest tylko częściowym rozwiązaniem
problemu, gdyż nadal nierozwiązana pozostaje kwestia utylizacji osadów;

� poszukiwanie technologii jak najmniej szkodzących środowisku. Dobrym przykładem
mogą być nowoczesne spalarnie śmieci, w których szkodliwe substancje emitowane
do atmosfery są prawie całkowicie zredukowane;

� poszukiwanie energooszczędnych technologii, pozwalających oszczędnie gospodaro-
wać naturalnymi zasobami i równocześnie obniżać zanieczyszczenie środowiska
związane z ich pozyskiwaniem;

� redukcja ilości produkowanych odpadów oraz ponowne ich wykorzystanie,
tzw. recykling; działania mające na celu ochronę krajobrazu i bioróżnorodności;

� działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa
(np. prowadzenie przez organizacje ekologiczne działalności edukacyjnej).
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3. Korzyści z racjonalnego
gospodarowania energią, wodą i odpadami

3.1 Racjonalne użytkowanie wody
Nie tylko zmiana świadomości, ale także zmiana nawyków, przyzwyczajeń może przynieść

pożądane efekty. Każdy pracownik jest w stanie oszczędzić 2–3 litry wody dziennie. Zasto-
sowanie perlatorów czy też reduktorów przepływu wody pozwala na znaczne oszczędnoś-
ci w zużyciu tego cennego zasobu. Zabezpieczenie nieszczelnych kranów i zaworów przed
wyciekiem pozwala zredukować wydatki na rachunki za wodę. I choć w krótkim okresie są
to oszczędności niezauważalne, to w dłuższym są już dość istotne.

3.2 Racjonalne użytkowanie energii
Każde włączenie urządzenia czy światła, każde podłączenie urządzenia do kontaktu

oznacza spalanie paliw i emisję do atmosfery CO2 i innych związków odpowiedzialnych za
zanieczyszczanie środowiska. Współczesne elektrownie dostarczają energię elektryczną
prawie bez ograniczeń, ale ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel są zasobami nieodnawialnymi.
Urządzenia elektryczne oszczędzają naszą pracę i czas, ale zużywają też energię. I nie chodzi
o to, aby rezygnować z tych udogodnień. Proponowane rozwiązania zmierzają jedynie do zmniej-
szenia zużycia energii, które nie będzie się odbywało kosztem naszego zdrowia lub zmęczenia.

3.3 Racjonalne gospodarowanie energią
Racjonalne użytkowanie energii polega na używaniu urządzeń w taki sposób, aby dawały

jak najwięcej korzyści przy minimalnym zużyciu energii. I aby zmniejszyć owo zużycie,
oczywiście bez dużej straty dla naszego komfortu, dobrze jest zrobić analizę, co musi być
stale podłączone do prądu, a co tylko czasami.
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3.4 Co można zrobić, aby ograniczyć zmianę
klimatu?

Każdy z nas może przyczynić się do powstrzymania lub przynajmniej ograniczenia zmian
klimatu. Działania te nie wymagają ani eksperckiej wiedzy, ani dużej ilości czasu czy
nakładów finansowych. Wystarczy, że podczas podejmowania codziennych decyzji będzie-
my mieli na uwadze dobro środowiska naturalnego.

A zatem możemy:
� zmniejszyć zużycie energii – poprzez wybór, zarówno w domu, jak i w pracy, urządzeń ener-

gooszczędnych (oznaczonych symbolami: A, A+, A++), z termostatami i wyłącznikami ze-
garowymi. Wymiana żarówek na energooszczędne pozwala zaoszczędzić nawet 80% ener-
gii. Ponadto należy wyłączać lampy oraz urządzenia, z których nie korzystamy, nie zos-
tawiać ich w trybie czuwania (stand-by). Także ocieplenie budynku, zmniejszenie ogrze-
wania oraz uszczelnienie okien i drzwi przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii oraz
do obniżenia wysokości rachunku;

� oszczędzać wodę – poprzez zakręcanie kranu oraz zainstalowanie perlatora, który
zwiększając optycznie wielkość strumienia wody, pomaga zmniejszyć jej zużycie;

� oszczędzać papier – poprzez drukowanie dwustronne, zużywanie zadrukowanego
jednostronnie papieru na notatki i wydruki robocze, przechowywanie dokumentów w wers-
ji elektronicznej zamiast w papierowej. Zbiórka makulatury również okazuje się istotnym
działaniem, ponieważ 1 tona makulatury to 17 uratowanych drzew;

� usprawnić transport – poprzez korzystanie z transportu publicznego lub coraz bardziej
popularny eco-driving (ekonomiczny styl jazdy samochodem).
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Działania jednostek zmierzające do ograniczania zmian klimatu mają istotne znaczenie, ale
same w sobie nie są wystarczające. Znacznie większy wpływ na klimat ma przemysł i przed-
siębiorcy. Jednak to państwa dysponują odpowiednimi narzędziami do prowadzenia skutecznej
polityki w tej dziedzinie, tworząc regulacje dla przemysłu, ustalając standardy techniczne czy
finansując programy modernizacji gospodarki. Jednocześnie, ze względu na globalny charakter
zmiany klimatu, niezbędna jest szeroka współpraca międzynarodowa – w przeciwnym wy-
padku wysiłki jednych państw mogłyby być zniweczone przez beztroską politykę drugich.

Tylko kontrolując emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, możemy po-
wstrzymać przyśpieszanie tempa zmian klimatycznych i ograniczyć szkody wywołane przez
coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe.

4. Polityka energetyczna
Unii Europejskiej

Problem gospodarowania energią stanowi jedno z ważniejszych wyzwań, przed którym
stoi dziś Europa. Perspektywa rosnących cen energii oraz zwiększającego się uzależnienia od
importu powoduje, że dostawy energii na rynku europejskim stają się coraz mniej niezawodne,
co zagraża całej gospodarce. Unia Europejska stoi przed koniecznością stawienia czoła wy-
zwaniom, na które składają się m.in. kwestie zmian klimatu, wzrastający uzależniony od im-
portu, malejący zasobów własnych surowców oraz potrzeby zapewnienia konsumentom do-
staw energii po akceptowalnej cenie. Aby zrealizować te wyzwania, UE korzysta z narzędzi
regulacyjnych i polityk, które realizują 4 obszary priorytetowe, zidentyfikowane w art. 194
traktatu lizbońskiego.

4.1 Przepisy unijne obowiązujące i planowane
W 2008 roku Komisja Europejska opublikowała dokumenty dotyczące sektora energe-

tycznego, znane pod nazwą „pakiet klimatyczny”. Opublikowany zbiór zakłada, że globalne
zanieczyszczenie środowiska wynika z pośredniego lub bezpośredniego wpływu człowieka.
Dokument ten jest kontynuacją działań zapoczątkowanych publikacją Zielonej Księgi, dotyczącej
polityki klimatycznej i energetycznej do 2030 roku, a następnie tzw. pakietu energetyczne-
go. W Zielonej Księdze określono priorytety polityki energetycznej – zapewnienie bardziej
zrównoważonej, efektywnej oraz zróżnicowanej energii. Z kolei pakiet klimatyczny dotyczy
systemów przechwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, promowania odnawialnych
źródeł energii oraz zrewidowania propozycji systemu handlu emisjami gazów cieplarnianych.

4.2 Pakiet energetyczno-klimatyczny
Podstawą polityki energetycznej i klimatycznej Unii Europejskiej jest tzw. pakiet ener-

getyczno-klimatyczny, czyli zestaw aktów prawnych, zmierzających do realizacji celów po-
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stawionych przez UE. Cele te dotyczą redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzrostu produkcji
energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawy efektywności energetycznej. Bardziej
szczegółowo cele te można określić jako:
� redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20% w 2020 roku w stosunku do emisji z 1990

roku; zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do
20% w 2020 roku. Dotyczy to trzech sektorów gospodarki: produkcji energii
elektrycznej, ciepłownictwa oraz transportu. Jednocześnie stanowi, że państwa członkowskie
mają osiągnąć dziesięcioprocentowy udział energii odnawialnej (biopaliwa) w sektorze
transportu;

� podniesienie efektywności energetycznej o 20% do 2020 roku.

4.3 Ogólny zarys propozycji pakietu
energetyczno-klimatycznego

W skład pakietu wchodzi 6 aktów prawnych. Do dziś udało się uzyskać porozumienie w
sprawie norm emisji dwutlenku węgla przez samochody, specyfikacji paliw oraz udziału ener-
gii ze źródeł odnawialnych. Pozostałe kwestie, jak przegląd systemu ETS, wypełnianie zo-
bowiązań w zakresie redukcji emisji oraz przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla
były rozważane na szczycie szefów państw i rządów w Brukseli. Jeśli państwo członkowskie
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przekroczy dopuszczalne limity emisji w danym roku, to w kolejnym będzie musiało w więk-
szym stopniu zredukować emisję gazów o limit przemnożony przez współczynnik 1,08 wraz
z limitem przewidzianym na rok następny. Rozwiązaniem jest tu możliwość przenoszenia pew-
nej liczby uprawnień do emisji między państwami członkowskimi oraz ich przesuwania w la-
tach 2013–2020. Z roku następnego na rok bieżący można przenieść maksymalnie 5% emis-
ji przyznanych danemu krajowi. I także maksymalnie do 5% uprawnień przewidzianych na dany
rok można przekazać innemu krajowi.

4.4 Polityka energetyczna Polski a polityka
energetyczna Unii Europejskiej

Energetyka odnawialna oraz efektywność energetyczna należą do kluczowych obszarów
polityki klimatyczno-energetycznej Polski, niemniej akcenty są inaczej rozłożone niż w pa-
kiecie zaproponowanym przez Unię Europejską. Celem UE jest zapewnienie społeczeństwu
równego i powszechnego dostępu do energii pochodzącej w coraz większym stopniu ze źró-
deł niskoemisyjnych oraz stworzenie stabilnych ram dla inwestycji energetycznych.

Unia Europejska wytyczyła kierunek działania i określiła cele polityki energetycznej, któ-
re w wielu aspektach różnią się zasadniczo od przedstawionej w 2014 roku polskiej propo-
zycji, w której najważniejsze było bezpieczeństwo dostaw gazu do UE oraz wprowadzenie
mechanizmów zapobiegających dyktatowi cenowemu ze strony jednego dużego dostawcy.

25 lutego 2015 roku Komisja Europejska w swoim komunikacie przedstawiła propozy-
cję pakietu dotyczącego unii energetycznej w postaci Strategii ramowej na rzecz stabilnej unii
energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu2. Dokument stwier-
dza, że celem unii energetycznej jest zapewnienie konsumentom w UE bezpiecznej, zrów-
noważonej, konkurencyjnej energii po przystępnych cenach. Zatem akcenty zostały przesunięte
z bezpieczeństwa na rozwijanie wewnętrznego rynku energii, wzrost wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii, a także realizację celów klimatycznych.

Głównym elementem porozumienia w sprawie nowych ram unijnej polityki klimatycznej
po 2020 roku jest ograniczenie emisji CO2 co najmniej o 40% do 2030 roku w stosunku do
1990 roku. Ostateczne porozumienie przewiduje, że udział energii ze źródeł odnawialnych
w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w UE wyniesie co najmniej 27% w 2030 roku. Na
koniec 2013 roku udział energii odnawialnej w UE wyniósł około 15%.

Podczas szczytu w Brukseli ustalono, że Polska będzie w mniejszym stopniu
zobligowana do ponoszenia kosztów polityki klimatycznej Unii; nie będzie dodatkowo
obciążona w związku z nowymi ramami polityki energetyczno-klimatycznej UE. Do 2030 roku
zostanie utrzymany system darmowych pozwoleń na emisję CO2 dla sektora energetyczne-
go na poziomie 40%. 11 września 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku
poz. 984), tzw. trójpak energetyczny. Celem tej ustawy było wprowadzenie do krajowego
porządku prawnego przepisów trzeciego pakietu energetycznego. Przyjęte przez Polskę
zobowiązania stanowią istotne wyzwania dla sektora energetycznego, opartego w znacznej
mierze na węglu.
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4.5 Proces przechodzenia z energetyki opartej
na węglu na inne formy pozyskiwania energii
elektrycznej

Polska jest wyjątkiem w UE, ponieważ – w odróżnieniu od innych państw członkowskich
– węgiel jest dla niej głównym nośnikiem energii. W latach 2013–2020 możemy wydać około
60 mld zł na modernizację energetyki, w ramach pakietu wynegocjowanego podczas szczy-
tu Rady Europejskiej w Brukseli w 2008 roku. Polskie elektrownie mogą dostawać nawet 70%
darmowych uprawnień do emisji. Będą one stopniowo zmniejszane aż do 2020 roku, kiedy
wejdzie w życie obowiązek zakupu 100% uprawnień.

Działania na rzecz rozwoju OZE przyczynią się do stymulowania rozwoju polskiego prze-
mysłu produkującego urządzenia dla energetyki odnawialnej. W przemyśle polskim istnieje
ogromny potencjał zwiększenia efektywności energetycznej. Stale wzrastają wymagania
dotyczące ochrony środowiska, co oznacza także dążenie do ograniczenia zużycia ener-
gii, gdyż każde przetwarzanie surowców energetycznych w energię użyteczną wiąże się
z emisją CO2.

4.6 Projekt polityki energetycznej Polski
do 2050 roku

Trwają prace nad projektem nowej polityki energetycznej Polski do 2050 roku oraz Kra-
jowym Planem na rzecz Energii i Klimatu. Głównym celem tych dokumentów jest tworze-
nie warunków do trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, przyczy-
niającego się do rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju, zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej
w ramach wewnętrznego rynku energii UE.

4.7 Najważniejsze regulacje prawne dotyczące
energetyki

Najważniejsze regulacje zawarto w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz. 348). Dokument reguluje cały sektor energetyczny. Prze-
pisy te mają zastosowanie także do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, które zos-
tały w ustawie zdefiniowane jako źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania nieza-
kumulowaną energię słoneczną w rozmaitych postaciach, w szczególności energię wiatru. Nowy
dokument państwowy, mający stanowić podstawę do realizacji polityki energetycznej, to
Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2050. Głównym jego celem jest tworzenie
warunków do stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego3.
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4.8 Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Jako mechanizm wsparcia energii ze źródeł odnawialnych w roku 2005 wprowadzono sys-
tem zielonych certyfikatów, w ramach którego przedsiębiorstwa sprzedające energię odbior-
com końcowym mają obowiązek uzyskania określonej liczby świadectw pochodzenia energii
ze źródeł odnawialnych lub uiszczenia opłaty zastępczej. Wprowadzono również szereg ulg po-
datkowych dla inwestorów i właścicieli OZE, a samą produkcję zielonej energii zwolniono z po-
datku akcyzowego. W roku 2015 uchwalono ustawę o odnawialnych źródłach energii, zawierającą
tzw. poprawkę prosumencką, której celem było wprowadzenie taryfy gwarantowanej na ener-
gię wyprodukowaną w przydomowych mikroinstalacjach o mocy do 10kW. Z końcem 2015
r. przyjęto tzw. małą nowelizację ustawy o OZE, która o pół roku odsunęła w czasie wejście w
życie tych zapisów. W lipcu 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, w której zastąpio-
no taryfy gwarantowane opustem na zakup określonej ilości energii z sieci – za każdą kilowa-
togodzinę wprowadzoną do sieci można otrzymać opust na zakup ilości energii z sieci. Właś-
ciciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW za każdą kilowatogodzinę zielonej energii oddanej do
sieci mogli odebrać z niej 0,8 kWh. Z kolei posiadacze instalacji o mocy między 10, a 40 kW za
kilowatogodzinę energii wprowadzonej do sieci są uprawnieni do odebrania 0,7 kWh. Z sys-
temu można korzystać przez okres 15 lat od daty pierwszego wprowadzenia energii do sieci.
7 czerwca 2018 roku powstała nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lu-
tego 2015 roku. Ustawa między innymi: 1) wprowadza zmiany definicji, zmierzające do zwięk-
szenia mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do 50 kW. Natomiast mała instalacja ma ce-
chować się mocą zainstalowaną większą niż 50 kW i mniejszą niż 500 kW. Ponadto, katalog
definicji został rozszerzony m.in. o definicję biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, tory-
fikatu, stałej ceny zakupu oraz modernizacji, umożliwiając wytwórcom uzyskanie pomocy pub-
licznej dla istniejącej instalacji OZE. Zmodyfikowano także definicję spółdzielni energetycznej
w zakresie ustanowienia obszaru działania oraz charakterystyki spółdzielni. Ustawa wprowa-
dza definicję modernizacji; 2) doprecyzowuje elementy zbiorczego raportu rocznego Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki; 3) wprowadza zmiany zasad systemu aukcyjnego; 4) likwiduje nie-
potrzebne elementy zawarte w oświadczeniach składanych przez wytwórców energii w in-
stalacjach OZE; 5) wprowadza zmiany zasady wsparcia OZE poprzez wprowadzenie, obok sys-
temu aukcyjnego, nowych rozwiązań dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych prze-
znaczonych dla mikroinstalacji i małych instalacji OZE, wykorzystujących stabilne i przewidy-
walne źródła energii (hydroenergia, biogaz, biogaz rolniczy); 6) wprowadza możliwość łącze-
nia źródeł energii w ramach jednego lub kilku wyprowadzeń mocy; 7) zmienia zasady opodat-
kowania elektrowni wiatrowych (zmiana definicji budowli w ustawie – Prawo budowlane oraz
definicji elektrowni wiatrowej w ustawie o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych).

4.9 Obrót świadectwami pochodzenia energii
elektrycznej

Świadectwo pochodzenia energii elektrycznej jest potwierdzeniem jej wytworzenia w od-
nawialnych źródłach energii lub wytworzenia tej energii w wysokosprawnej kogeneracji, czy-
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li przy jednoczesnym wytworzeniu ciepła i energii elektrycznej w trakcie tego samego pro-
cesu technologicznego. Świadectwo pochodzenia jest dokumentem potwierdzającym wy-
tworzenie energii elektrycznej w OZE, często nazywa się go zielonym świadectwem, ma cha-
rakter zaświadczenia administracyjnego. Ze świadectwa pochodzenia wynikają prawa
majątkowe, które są zbywalne, w przypadku zaś umorzenia świadectwa pochodzenia, pra-
wa majątkowe z niego wynikające wygasają.

Jednym z mechanizmów wprowadzonych przez Prawo energetyczne jest obrót świa-
dectwami pochodzenia. Przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii lub jej obro-
tem i sprzedające tę energię odbiorcom na terenie RP ma wybór pomiędzy:
� uzyskaniem takich świadectw i przedstawieniem ich do umorzenia Prezesowi Urzędu

Regulacji Energetyki;
� uiszczeniem tzw. opłaty zastępczej, obliczonej zgodnie ze wzorem zamieszczonym w

ustawie Prawo energetyczne.

4.10 Białe certyfikaty
Świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty, to mechanizm sty-

mulujący przedsiębiorców i wymuszający na nich zachowania oszczędnościowe. Białe cer-
tyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności ekonomicznej.
System białych certyfikatów wprowadzony jest ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efek-
tywności energetycznej (Dz. U. z 2011 Nr 94 poz. 551).

To mechanizm rynkowy, prowadzący do uzyskania wymiernych oszczędności energii w
trzech obszarach:
� zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
� zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, rozumianych (zgod-

nie z art. 3 pkt 10 ustawy prawa energetycznego) jako zespół pomocniczych obiektów lub
instalacji, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła;

� zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.
Do wymienionych przedsięwzięć są przeprowadzane przetargi na tzw. białe certyfikaty.

4.11 Koncesje
Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii pochodzącej z OZE wymaga

koncesji wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Koncesja jest udzielana przed-
siębiorcom (w tym osobom fizycznym) na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy
niż 50 lat. Przedsiębiorstwo energetyczne, zajmujące się wytwarzaniem energii w OZE
o łącznej mocy elektrycznej, nieprzekraczającej 5 MW, zwalniane jest z opłaty
za wydanie koncesji oraz opłat rocznych, należnych od posiadaczy koncesji.
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4.12 Przyłączenie do sieci
Jednym z działań podejmowanych w celu wspierania inwestycji OZE jest obniżenie opłat

w związku z przyłączeniem do sieci. Obecnie z niższej opłaty mogą skorzystać tylko opera-
torzy mniejszych instalacji. Opłatę za przyłączenie pobiera się w wysokości jednej drugiej opłaty,
ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów.

4.13 Zakup energii wytworzonej w OZE
Przedsiębiorstwa posiadające koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną, sprzedające

energię konsumentom, którzy używają jej dla własnych potrzeb, mają obowiązek zakupu ener-
gii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Obowiązek zakupu odnosi się także do ener-
gii cieplnej.

4.14 Pierwszeństwo energii elektrycznej
wytwarzanej z OZE

Zgodnie z Prawem energetycznym, operatorzy systemów elektroenergetycznych zobo-
wiązani są zapewnić wszystkim podmiotom pierwszeństwo w świadczeniu usług przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej z OZE.
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4.15 Obszary zużycia energii oraz potencjał
poprawy efektywności energetycznej.
Efektywne wykorzystanie energii

Polska należy do tych krajów Unii Europejskiej, w których notowany jest duży wzrost efek-
tywności energetycznej. Niebagatelny udział w tym wzroście mają małe i średnie przedsię-
biorstwa.

Największy spadek zużycia energii odnotowano w sektorze przemysłu. Jest to skutek prze-
de wszystkim znacznych zmian w zakładach, modernizacji parków maszynowych, restruk-
turyzacji przedsiębiorstw, zmian w systemach produkcji i innych czynników ekonomicznych.
Na spadek zużycia energii w gospodarstwach domowych zaś ma wpływ głównie wzrost cen
energii.

Poprawa efektywności energetycznej daje wiele wymiernych korzyści. Między innymi
są to:
� zwiększenie konkurencyjności gospodarki poprzez wzrost jej wydajności i obniżenie kosz-

tów produkcji;
� poprawa kondycji budżetów domowych dzięki obniżeniu opłat za energię w gospodar-

stwie domowym;
� zwiększenie liczby miejsc pracy – szacuje się, że prowadzenie dobrej polityki, wspierającej

efektywność energetyczną, może przynieść nawet 250 tys. nowych miejsc pracy do 2020
roku w różnych sektorach gospodarki, m.in budowlanym, transportowym, maszynowym;

� uzyskanie impulsu do tworzenia kolejnych, innowacyjnych rozwiązań i przedsiębiorstw oraz
do unowocześnienia gospodarki.

Podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa jest utrzymanie i poprawa konku-
rencyjności własnych produktów przy jednoczesnym dbaniu o jakość ich produkcji z jak naj-
większym poszanowaniem energii. Racjonalna gospodarka energetyczna prowadzi do ogra-
niczenia zużycia energii, co z kolei skutkuje redukcją emisji zanieczyszczeń, poprawą efek-
tywności energetycznej procesów oraz zmniejszeniem obciążenia środowiska naturalnego.

W ostatnich latach wiele małych i średnich przedsiębiorstw wymieniało swój park ma-
szynowy i wprowadzało nowe rozwiązania, których celem było podniesienie jakości produktów
i rozszerzenie oferty. Duża część nowych maszyn potrzebowała znacznie mniej energii niż
stare, dlatego dokonując jednej inwestycji, osiągano dwa cele – poprawiano jakość produk-
tu i ograniczano pobór energii.

Rosnąca świadomość ekologiczna użytkowników dóbr i energii, szczególnie doce-
niających znaczenie ochrony klimatu i lokalnego środowiska naturalnego, sprawi, że wybo-
ry konsumenckie będą dokonywane już nie tylko przez pryzmat ceny, ale także przez pryz-
mat sposobu pozyskiwania dóbr: w jakiej firmie zostały one wyprodukowane i w jakim stop-
niu ich produkcja obciążyła środowisko. Oczywiście te firmy, które wytwarzają produkty
zużywające energię (sprzęt gospodarstwa domowego, budynki, kotły, silniki, pompy, wen-
tylatory itp.), dodatkowo muszą dbać o to, by owe produkty były efektywne energetycznie
w eksploatacji.
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Wizerunek firmy przyjaznej środowisku można tworzyć poprzez:
� pokazanie, że produkty w firmie są wytwarzane przez przyjazne środowisku i efektywne

energetycznie technologie;
� porównanie z innymi firmami (benchmarking), aby stwierdzić, że nasza firma jest lepsza

od innych, bo ma mniejsze zużycie energii na jednostkę (tonę, złotówkę) wytworzonego
produktu;

� wprowadzenie do zarządzania jakością w firmie (do certyfikatów ISO, EHAS) elementów
zarządzania energią i środowiskiem;

� oznaczanie znakami jakości energetycznej swoich produktów (tam gdzie istnieje stosowny
system certyfikacji), włączanie się w kampanie informacyjno-edukacyjne, wydawanie ulo-
tek, umieszczanie posterów w firmie i w sieci sprzedaży.
Dzięki poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwo oprócz korzyści wize-

runkowych otrzymuje również wymierne korzyści finansowe. Może bowiem nie tylko obniżyć
koszty produkcji, ale także zwiększyć produkcję bez potrzeby rozbudowy infrastruktury ener-
getycznej, co skutkuje niższym kosztem jednostkowym produktu.

5. Obszary zużycia energii
oraz poprawa efektywności
w przedsiębiorstwie

Najrozsądniejszym sposobem na zdiagnozowanie możliwości optymalizacji zużycia ener-
gii w przedsiębiorstwie jest przeprowadzenie audytu energetycznego, a następnie utrzyma-
nie stałego monitoringu zużycia energii. Dobrze wykonany audyt pozwala precyzyjnie okreś-
lić, w jakich obszarach przedsiębiorstwo ma szanse na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych
z tytułu zużycia energii. Ze względu na ogromną liczbę obiektów, urządzeń i linii produkcyj-
nych, branych pod uwagę podczas wykonywania audytów, przeprowadzenie pełnego
sprawdzenia przedsiębiorstwa niejednokrotnie wiąże się z ogromnymi kosztami.

Na podstawie najczęściej dokonywanych kontroli wyróżniono obszary poboru energii, w
których sporządza się audyty energetyczne. W kolejności od najczęstszych, są to:
� budynki przemysłowe,
� pomieszczenia biurowe,
� wewnętrzne sieci ciepłownicze,
� źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu,
� procesy technologiczne,
� oświetlenie.
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5.1 Budynki przemysłowe
Poprawa bilansu energetycznego ma na celu wdrożenie zmniejszenia zużycia energii w

budynku z jednoczesnym utrzymaniem odpowiednich warunków, które umożliwiają pro-
wadzenie procesu produkcyjnego lub technologicznego. Energia brana pod uwagę w budynku
to energia cieplna przeznaczona na cele ogrzewania oraz wykorzystywana w procesie pro-
dukcyjnym. W tym przypadku najczęściej stosuje się zwiększenie izolacyjności przegród bu-
dynku lub ogrzewanie strefowe.

Inne rodzaje zużycia energii w budynku przemysłowym to klimatyzacja, czyli chłodzenie,
osuszanie i nawilżanie powietrza, zapewnienie odpowiedniej wentylacji, a także przygotowanie
ciepłej wody do procesów technologicznych oraz oświetlenie.

5.2 Pomieszczenia biurowe
Zmniejszenie zapotrzebowania na energię w pomieszczeniach biurowych wiąże się prze-

de wszystkim z zastosowaniem odpowiedniej jakości sprzętu biurowego, a także z
wdrożeniem w zakładzie dobrych praktyk zużywania energii. W biurze można również zop-
tymalizować zużycie energii poprzez zastosowanie odpowiedniego oświetlenia. Warto też
pamiętać o możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną poprzez poprawę
izolacyjności przegród pomieszczeń lub odpowiednie sterowanie oświetleniem zgodnie z prze-
znaczeniem określonych wnętrz, a nawet przeprowadzenie jego modernizacji.
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5.3 Wewnętrzne sieci ciepłownicze

Przedsięwzięcia zmniejszające zużycie energii przez sieci ciepłownicze dotyczą najczęś-
ciej ograniczania strat ciepła na przesyle takiej sieci. Dotyczy to różnego rodzaju zabiegów,
mających na celu uszczelnienie układu i zwiększenie izolacyjności cieplnej. W uzasadnionych
przypadkach stosuje się zmianę trasy przebiegu rurociągu ciepłowniczego, aby zmniejszyć
jego długość. Wymienia się też rurociągi napowietrzne na podziemne z odpowiednią izolacją.

5.4 Źródła ciepła, chłodu, energii elektrycznej
Optymalizacja zużycia energii w tym obszarze to głównie działania polegające na zmniej-

szeniu zapotrzebowania na energię pierwotną, zawartą w paliwie, poprzez zwiększenie spraw-
ności urządzeń wytwarzających, a także zmniejszenie strat energii bezpośrednio w źródle wy-
twarzania.

Od kilkunastu lat w Europie silnie promowane są również źródła kogeneracyjne, czyli od-
powiedzialne za wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w jednym procesie technologicz-
nym. Z punktu widzenia przedsiębiorcy to przede wszystkim pewna i opłacalna inwestycja.
Skojarzone wytwarzanie energii wykazuje się mniejszym zużyciem paliwa nawet o 30% w po-
równaniu do rozdzielnego wytwarzania. Kogeneracja może być skutecznie wykorzystywa-
na również w obiektach o dużym zapotrzebowaniu na ciepło, niekoniecznie na użytek pro-
cesu przemysłowego. Przykładem takich obiektów są hotele, biurowce, pływalnie, szpitale
lub nawet całe osiedla. Układy kogeneracyjne mogą być jeszcze bardziej atrakcyjne poprzez
wytwarzanie dodatkowo chłodu w absorpcyjnym procesie produkcji tak zwanej wody lodowej.
Jednoczesne wytwarzanie ciepła, chłodu i energii elektrycznej nazywane jest trójgeneracją.

5.5 Procesy technologiczne
Wszelkie działania mające na celu wytworzenie produktu wymagają od zakładu produk-

cyjnego poboru odpowiedniej ilości energii. Zmniejszenie jej zużycia w procesach technolo-
gicznych wiąże się z wprowadzeniem odpowiedniej ich organizacji, czyli ze stałym kontro-
lowaniem i konserwacją maszyn, okresową modernizacją urządzeń lub ich wymianą na te o
znacznie lepszej efektywności energetycznej. Bardzo pomocne okazują się również drobne
usprawnienia procesu technologicznego, wdrażane co jakiś czas. Znaczną poprawę proce-
su, zarówno pod względem efektywności energetycznej, jak i pod względem możliwości po-
lepszenia jakości produktów, daje wprowadzenie automatyzacji. Automatyzacja procesów tech-
nologicznych pozwala na bieżące ich monitorowanie, a także na sterowanie nimi w czasie rze-
czywistym. Dzięki temu układy jako części całego procesu są płynnie dopasowywane do chwi-
lowego zapotrzebowania, nie pracują one przy pełnym obciążeniu. Te zabiegi potrafią przy-
nieść poprawę oszczędności o 10–15%. Ponadto wprowadzenie automatyzacji niejednokrotnie
zmniejsza również wykorzystanie materiałów potrzebnych do produkcji, co daje dodatkowe
oszczędności.
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5.6 Oświetlenie
W codziennym życiu oświetlenie ma dla nas ogromne znaczenie, zarówno jeżeli chodzi

o samopoczucie, jak i bezpieczeństwo. Badania medyczne dowodzą, że oddziałuje ono nie
tylko na nasz wzrok, ale także na cały nasz organizm. Istnieją powszechne standardy pro-
jektowania oświetlenia w obiektach zależne od jego specyfiki oraz przeznaczenia. Człowiek
ewolucyjnie przystosowany jest do funkcjonowania w cyklu oświetlenia kuli ziemskiej, któ-
ry składa się w przybliżeniu z 12 godzin dziennych i 12 godzin nocnych. Zmiana tego cyklu
może powodować z początku niezauważalne, jednak bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu
organizmu – jego deregulacja może powodować problemy z zasypianiem oraz znaczne zmniej-
szenie koncentracji i aktywności. Wiedza na temat oddziaływania światła na nasze organiz-
my i nasze zachowania ma istotny wpływ na projektowanie oświetlenia.

W budynkach biurowych oświetlenie ma znaczny udział w zużyciu energii elektrycznej,
zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z tradycyjnymi żarówkami lub lampami halogenowymi.

W ostatnich latach obserwuje się bardzo duży postęp technologiczny w dziedzinie oś-
wietlenia. Na rynku pojawia się coraz więcej produktów, które przy tej samej mocy emitują
znacznie silniejsze światło. Ponadto cechują się znacznie dłuższą żywotnością, dzięki czemu
są mniej obciążające dla środowiska naturalnego.

6. Zasady energooszczędnego
korzystania z urządzeń i instalacji

W ostatnich latach tempo, w jakim na rynku pojawiają się nowe urządzenia biurowe, jest
ogromne. Praktycznie z roku na rok oferuje się nam coraz lepsze i sprawniejsze urządzenia.
Komputery, laptopy, drukarki są wyposażone w coraz więcej funkcji, mają coraz więcej możli-
wości. Z każdą generacją produktu otrzymujemy lepsze parametry jakości dźwięku, obrazu,
druku, przesyłu danych itp. Ma to jednak swoje konsekwencje. Wprawdzie dzisiejsze kom-
putery charakteryzują się znacznie większą mocą obliczeniową niż te sprzed kilku lat, jednak
związana jest z tym ich zwiększona energochłonność. Podobnie jest z monitorami i telewi-
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zorami plazmowymi. Technologia plazmowa o bardzo dobrej jakości obrazu cechuje się bli-
sko dwukrotnie większym zużyciem energii elektrycznej niż stare telewizory kineskopowe.
Obecnie powszechniejsze są monitory i wyświetlacze wykonane w technologii LCD, która
ma gorszą jakość obrazu niż plazma, ale w porównaniu do niej zużywa o 75% mniej energii
i o połowę mniej niż telewizory i monitory kineskopowe. Technologie LCD i plazmowe cały
czas są udoskonalane pod względem energochłonności. Szacuje się, że energochłonność dzi-
siejszych telewizorów jest o połowę mniejsza w porównaniu do pierwszych produktów tego
rodzaju i przewidywane jest dalsze zmniejszenie poboru mocy. Wybierając monitory i tele-
wizory, warto wziąć pod uwagę, czy rzeczywiście bardzo wysoka jakość tego sprzętu jest nie-
zbędna. Czasami do pracy wystarczy monitor o nieco gorszych parametrach, ale za to o bar-
dzo niskim poziomie poboru energii. Analogicznie zasadę tę można stosować do innych urządzeń
w biurze.

Dużo istotniejszą kwestią przy wyborze sprzętu biurowego jest jego energochłonność w
momencie, kiedy sprzęt znajduje się w tzw. stanie czuwania (ang.stand-by). Jest to okres, w
którym drukarka, telewizor czy faks nie wykonują swojej pracy zgodnie z przeznaczeniem,
ale mimo to wciąż pobierają energię na podtrzymanie niektórych procesów, pozwalających
w dowolnej chwili „wybudzić”urządzenie do dalszej pracy. Prąd jest wtedy zużywany np. do
świecenia diody, zegarka, małego wyświetlacza. Pobór mocy w czasie czuwania zależy od
urządzenia i waha się w granicach od 0,5 W do nawet 40 W. Jeżeli weźmiemy pod uwagę
fakt, że w biurze jest zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu, a w większych firmach nawet do
kilkuset urządzeń, które mogą przechodzić w tryb czuwania, to okazuje się, że łączna moc
może sięgnąć kilkuset watów. Jest to energia, za którą przedsiębiorca płaci, nic na tym nie
zyskując.

Jakie praktyki warto stosować, aby oszczędzać energię w biurze? Oto kilka wskazówek:
� unikać zostawiania włączonych urządzeń na noc i w weekendy, kiedy na pewno nie będą

używane;
� podłączać sprzęt do sieci za pomocą listwy zasilającej – urządzenia takie jak drukarka i kom-

puter mogą pobierać energię nawet po ich wyłączeniu. Dodatkową zaletą listwy zasilającej
jest to, że ma zabezpieczenia, chroniące nasz sprzęt przed zniszczeniem w przypadku
gwałtownych skoków napięcia w sieci;

� wyłączać komputer przy dłuższej przerwie w pracy – jest to opłacalne już przy przerwie
powyżej 15 minut;

� korzystać z systemowego oprogramowania do optymalizowania zużycia energii, w jakie
wyposażony jest komputer – pozwala to na znaczne obniżenie poboru energii, gdy moc
obliczeniowa sprzętu nie jest w pełni wykorzystywana;

� urządzenia takie jak drukarka czy skaner uruchamiać bezpośrednio przed użyciem – no-
wocześniejsze sprzęty uruchamiają się szybko i nie ma potrzeby, przy rzadszym z nich ko-
rzystaniu, trzymania ich w trybie stand-by;

� przy zakupie nowego urządzenia brać pod uwagę jego energooszczędność – warto się za-
stanowić, jaki sprzęt jest nam tak naprawdę potrzebny. Na przykład drukarka laserowa
zużywa znacznie więcej energii niż drukarka atramentowa. Z kolei monitory LCD są bli-
sko o połowę mniej energochłonne niż tradycyjne CRT, dlatego jeśli nie jest potrzebna
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bardzo wysoka jakość obrazu, wybierzmy monitory ciekłokrystaliczne;
� przy zakupie drukarki decydować się na modele, które mają możliwość drukowania dwu-

stronnego – pozwoli to zaoszczędzić nie tylko energię, ale także papier;
� korzystać z papieru pochodzącego z recyklingu – produkcja takiego papieru jest o 70%

mniej energochłonna. Ponadto może to wpłynąć pozytywnie na wizerunek firmy jako przy-
jaznej środowisku;

�wymieniać stare komputery stacjonarne na laptopy – komputer stacjonarny pobiera około
150 200 W energii. Laptopy o podobnych parametrach technicznych zużywają około
30–40 W. Obecnie nie ma praktycznie różnicy w cenie między komputerami stacjonar-
nymi a przenośnymi;

� przy zakupie sprzętu zwracać uwagę na jego specyfikację techniczną – znajdziemy tam
informacje na temat poboru mocy, zarówno w normalnej pracy, jak i w trybie stand-by;

�wybierać sprzęt adekwatny do naszych potrzeb – mniejsze urządzenia pobierają mniej ener-
gii.

6.1 Oświetlenie

Oświetlenie jest jednym z najważniejszych elementów w firmie, które pobierają energię.
Nieważne, czy instalacja dotyczy małego biura usługowego, czy wielkiej hali produkcyjnej –
w każdym z pomieszczeń znajduje się i jest używane sztuczne światło. Oświetlenie ma ogrom-
ny wpływ na człowieka. Za pomocą zmiany jego parametrów w czasie pracy możemy w spo-
sób niezauważalny stymulować ludzi i poprawiać ich samopoczucie, a dzięki temu produk-
tywność. Związane jest to z dzienno-nocnym cyklem produkcji hormonów w organizmie
człowieka, głównie melatoniny i kortyzolu. Kortyzol odpowiada między innymi za produk-
cję glukozy, która dostarcza energię do komórek naszego ciała. Największe stężenie tego hor-
monu przypada zaś na godziny poranne, co oznacza, że w tym czasie jesteśmy pobudzeni i
gotowi do działania. Z upływem kolejnych godzin poziom kortyzolu spada, co przygotowu-
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je nas do spokojnej nocy. Melatonina z kolei to hormon odpowiadający za dobry sen. Jej po-
ziom w organizmie jest odwrotny do poziomu kortyzolu – największy nocą, obniżający się nad
ranem i niski do końca dnia.

Stan tych hormonów w organizmie regulowany jest natężeniem światła, dlatego tak ważne
jest dobrze przygotowane oświetlenie w miejscu pracy. Kiedy pracownicy mają odpowied-
nio doświetlone stanowiska, zachowują lepszą koncentrację. Dzięki temu szybciej wykonują
swoje czynności, popełniają znacznie mniej błędów, a także rzadziej biorą zwolnienia cho-
robowe.

Aby za pomocą oświetlenia stworzyć optymalne warunki w miejscu pracy, należy
zwrócić uwagę na:
� zapewnienie odpowiedniego natężenia oświetlenia powierzchni roboczej, aby nie nadwyrężać

wzroku pracowników – natężenie światła powinno wynosić, zgodnie z normą, minimum
300 lx (luksów). Warto jednak je zwiększyć, ponieważ starsi pracownicy, powyżej 50. roku
życia, potrzebują znacznie silniejszego światła niż młodsi, aby np. spokojnie przeczytać tekst
pisany drobną czcionką;

� zastosowanie światła o zwiększonym udziale niebieskiego widma, które poprawia
ostrość widzenia bez zwiększania natężenia światła,w celu poprawienia wydolności wzro-
kowej starszych pracowników;

� stymulację pracowników poprzez zastosowanie regulacji oświetlenia w cyklu
światło–ciemność w celu poprawienia ich koncentracji.

Aby odpowiednio oświetlić pomieszczenie, należy uwzględnić wszystkie trzy typy
oświetlenia: ogólne, miejscowe i dekoracyjne. Pozwoli to na osiągnięcie pożądanego impo-
nującego efektu i stworzenie przyjemnej, komfortowej atmosfery w miejscu pracy.

W zakładach przemysłowych i biurach stosuje się oświetlenie zróżnicowane pod wzglę-
dem rodzaju emisji światła. Możemy podzielić je na trzy rodzaje: bezpośrednie, pośrednie oraz
bezpośrednio-pośrednie.

Aby odpowiednio dobrać oświetlenie, trzeba zwracać uwagę na:
� źródło światła – jego rodzaj (żarówki tradycyjne lub halogenowe, świetlówki, urządzenia

LED), klasę energetyczną, żywotność, liczbę cykli włącz - wyłącz, barwę światła,
współczynnik oddawania barw itp.;

� oprawy oświetleniowe – ważny jest ich kształt, to, jak kierują światło, dopasowanie
estetyką do typu pomieszczenia i jego przeznaczenia;

� rozmieszczenie źródeł światła w pomieszczeniu;
� system oświetlenia – sterowanie i regulacja, a także możliwości instalacji elektrycznej;
� urządzenia dodatkowe – służące do niwelowania zjawiska olśnienia;
� energooszczędność i ekonomię instalacji.

Źródła światła możemy podzielić na trzy grupy: żarówki, świetlówki i oświetlenie LED.
Różnią się one od siebie m.in. żywotnością, wydajnością, barwą światła i ceną.
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Wyróżniamy dwa rodzaje żarówek. Pierwszy to żarówki tradycyjne – najstarszy typ żaró-
wek- światło jest wytwarzane poprzez rozżarzony cienki drucik z wolframu. Emitują ciepłe
światło o natężeniu zależnym od mocy żarówki. Mają niską skuteczność świetlną, co ozna-
cza, że większość energii w żarówce przetwarzana jest na ciepło. Ich bańki mogą być całko-
wicie przezroczyste lub matowe, bezbarwne lub barwione. Żarówki te są tanie w zakupie, ale
drogie w eksploatacji.

Drugi rodzaj to żarówki halogenowe. Dają one około dwóch razy więcej światła niż żarów-
ki tradycyjne o tej samej mocy. Światło halogenowe ma ciepłą barwę i dobrze oddaje kolo-
ry. Żarówki te cechują się ponadto dwa razy większą żywotnością niż tradycyjne. W zależności
od oprawy i bańki mogą emitować światło skupione lub rozproszone. Świetlówki z kolei dzielą
się na liniowe oraz kompaktowe niezintegrowane. Te pierwsze składają się ze szklanej rur-
ki, prostej lub wygiętej oraz jej zakończenia przystosowanego do konkretnego rodzaju opraw,
które są wyposażone w tzw. statecznik. Jest to najczęściej spotykane oświetlenie w biurach,
halach produkcyjnych i magazynowych oraz budynkach użyteczności publicznej.

Świetlówki kompaktowe zintegrowane natomiast to takie, w których rurki i stateczniki są
ze sobą trwale połączone. Mogą mieć najróżniejsze kształty i wymiary, są nawet modele wy-
posażone w szklaną bańkę, imitujące tradycyjną żarówkę, które wkręcane są w miejsce tra-
dycyjnych żarówek. Dzięki temu świetlówki znalazły powszechne zastosowanie w gospo-
darstwach domowych.

Świetlówki kompaktowe mają pięć razy lepszą sprawność i dziesięć razy większą żywot-
ność w porównaniu do żarówek tradycyjnych. Zdecydowanie warto stosować je w po-
mieszczeniach takich jak salon czy kuchnia, gdzie czas świecenia jest znacznie dłuższy.

Najnowszym osiągnięciem w technologii oświetlenia są diody LED (ang. Light Emitting Dio-
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de). Sama technologia półprzewodnikowych źródeł światła jest znana już od wielu lat, jed-
nak dopiero w ostatnim czasie dokonał się ogromy postęp w tej dziedzinie. Dzisiaj diody LED
są źródłami światła o znacznie lepszej skuteczności świecenia niż świetlówki i żarówki. Osiągają
sprawność ponad 20%, a przewiduje się, że osiągnie ona poziom około 30%. Z diod LED można
tworzyć urządzenia przypominające wyglądem lampy żarowe i świetlówki, które pasują do
tych samych gniazd. Dzięki temu jesteśmy w stanie zmienić źródło światła bez potrzeby zmia-
ny opraw. Można nadać im praktycznie dowolny kształt.

Lampy LED zasilane są prądem stałym o niskim napięciu, dzięki czemu do świecenia po-
trzebują naprawdę niewielkiej ilości prądu. Trwałość ich świecenia sięga około 30 tys. godzin
i więcej, dzięki czemu można zmniejszyć częstość przeprowadzanych konserwacji oświetle-
nia. Zwarta budowa tych lamp oraz brak części szklanych i żarników sprawiają, że są one znacz-
nie bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne.

Ogromną zaletą półprzewodnikowych źródeł światła jest to, że można płynnie sterować
ich natężeniem, a także łatwo integrować je z systemami komputerowymi, co pozwala na pełną
automatyzację oświetlenia. W ostatnich latach technologia LED staje się coraz tańsza i po-
woli zaczyna wypierać inne źródła światła.

Najważniejsze zasady energooszczędnego używania światła:
� wyłączać zbędne oświetlenie;
� maksymalnie wykorzystywać światło naturalne;
� jeśli to możliwe, stosować energooszczędne oświetlenie (świetlówki), dzięki czemu można

zaoszczędzić nawet 80% energii;
� jeśli to możliwe, wybierać oświetlenie LED, nie tradycyjne – żywotność jednej tradycyj-

nej żarówki to około 1 tys. h, najlepsze zaś diody LED mogą świecić nawet 20 tys. h;
� kupować świetlówki o wydłużonej żywotności i dużej liczbie cykli włącz–wyłącz (nawet

do 600 tys. cykli) – oszczędzamy w ten sposób nie tylko pieniądze i energię, ale również
środowisko, ponieważ świetlówki energooszczędne traktowane są jako odpady niebez-
pieczne (należy je wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników);

� w pomieszczeniu oświetlanym świetlówką energooszczędną nie gasić światła, gdy wy-
chodzimy na krótki czas (do 5 min) – zbyt częste włączanie światła skraca czas życia świet-
lówki;

� stosować jasne kolory w wystrojach pomieszczeń – jaśniejsze wnętrza sprawiają, że mniej
korzystamy z oświetlenia;

� pamiętać, że żarówki nie świecą z taką samą sprawnością, co oznacza, że trzy żarówki o
mocy 40 W dają mniej więcej tyle samo światła co jedna żarówka 100-watowa, a nie 120-
watowa;

� pamiętać o regularnym czyszczeniu opraw oświetleniowych i żarówek – osadzający się
kurz znacznie ogranicza skuteczność świecenia; silne zabrudzenia powodują spadek sku-
teczności świecenia nawet o 50%;

� w miejscach, w których nie jest wymagane bardzo dobre oświetlenie, stosować układy
wyposażone w diody LED – moc diod LED to zaledwie kilka watów na sztukę, ponadto
są one bardzo żywotne;
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� stosować czujniki ruchu i obecności ludzi – światło włącza się tylko wtedy, kiedy jest to
potrzebne, i automatycznie się wyłącza;

� jeżeli to możliwe, dopasowywać światło do chwilowych potrzeb, np. poprzez używanie
ściemniaczy lub opraw z kilkoma źródłami;

� podczas pracy przy biurku używać dodatkowo indywidualnego oświetlenia zamiast silnego
oświetlenia ogólnego;

� przy zakupie lamp zwracać uwagę, czy oprawy oświetleniowe nie zasłaniają zbytnio sa-
mych źródeł światła (ciemne szkło, kierunek światła).

6.2 Ogrzewanie

W budynkach mamy wiele urządzeń, które wykorzystują energię w różnej postaci. Jed-
nak największe jej ilości nie są zużywane przez urządzenia elektryczne. Najwięcej energii po-
bierane jest na ogrzewanie budynku. Przeważnie jest to również obszar odznaczający się naj-
większym potencjałem oszczędności energii. Duże ograniczenie kosztów można uzyskać przez
racjonalne użytkowanie systemu ogrzewania. Z czasem jednak warto pomyśleć też o prze-
prowadzeniu kilku inwestycji, które w efekcie zwrócą się z nawiązką w postaci znacznie ob-
niżonych rachunków.

Główną przyczyną zawyżonego zapotrzebowania na ciepło w większości sytuacji jest nie-
dostateczna izolacja termiczna budynku. Przegrody zewnętrzne budynku, które mają zbyt cienką
warstwę termoizolacji, znacznie szybciej wypromieniowują ciepło na zewnątrz. Z podobnym
problemem mamy do czynienia w przypadku źle wykonanej lub przestarzałej stolarki okien-
nej.

Kolejnym powodem zwiększonego poboru ciepła są przestarzałe i (lub) źle eksploatowane
instalacje grzewcze o niskiej sprawności. Instalacje te często są rozregulowane, rury, który-
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mi płynie czynnik grzewczy (najczęściej woda), są źle zaizolowane, przez co traci się dużo ciepła
przy przesyłaniu. Grzejniki w pomieszczeniach bardzo często są zabrudzone, co również ma
duży wpływ na sprawność, z jaką oddają ciepło do otoczenia. Ponadto w starszych typach
instalacji grzewczej nie ma możliwości aktywnej regulacji systemu i dostosowania pracy grzej-
ników do aktualnych potrzeb użytkowników pomieszczenia.

Jeżeli budynek jest zasilany z kotłowni, która ma więcej niż dziesięć lat, to można przyjąć,
że znajdujące się w niej urządzenia wymagają modernizacji. Szczególnie dotyczy to kotłowni,
gdzie źródłem zasilania są kotły na paliwa stałe. Warto więc, o ile jest taka możliwość, roz-
począć modernizację systemu ogrzewania budynku od źródła. Jeżeli zaś mamy zamiar do-
datkowo podjąć się termomodernizacji obiektu, trzeba pamiętać, że w wyniku jej przepro-
wadzenia zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, co warto wziąć pod uwagę przy wybo-
rze nowego kotła. Przy odnawianiu instalacji grzewczej warto również zainwestować w nowe
elementy, pozwalające na automatyczną regulację systemu grzewczego (zawory termosta-
tyczne, automatykę kotła itp.).

Tak jak wspomniano wcześniej, bardzo ważne jest dobranie mocy kotła do zapotrzebo-
wania cieplnego budynku. Kocioł o zbyt małej mocy nie będzie w stanie odpowiednio ogrzać
pomieszczeń. Zbyt duży natomiast, działający przy zbyt małym obciążeniu, będzie przyno-
sił dodatkowe straty. Ilość ciepła wypromieniowanego przez kocioł do otoczenia w niewielkim
stopniu zależy od ilości ciepła generowanego ogólnie. Jeżeli kocioł działa z małym obciążeniem,
dużą część energii dostarczonej przez paliwo stanowić będzie ciepło wypromieniowane do
pomieszczenia kotłowni, a nie do instalacji. Innymi słowy, sprawność cieplna kotła jest niższa,
niż pozwalają na to jego techniczne możliwości.

Bardzo ważny jest również stały monitoring pracy kotła, szczególnie odpowiednia regu-
lacja ilości dostarczanego powietrza do komory paleniskowej. Wymagane jest, aby w komorze
spalania był zawsze nadmiar powietrza, co zabezpiecza przed wytwarzaniem się nadmiernej
ilość szkodliwego tlenku węgla. Z drugiej strony jednak zbyt duży nadmiar powietrza powoduje
znaczne straty kominowe ciepła.

Niezbędna jest również odpowiednia konserwacja kotła przed sezonem grzewczym i po
nim oraz kontrolowanie stanu izolacji kotła, a także izolacji rur i armatury znajdującej się w
kotłowni. Okresowa kalibracja urządzeń pomiarowych pozwala precyzyjnie kontrolować pro-
cesy spalania.

Wszystkie wymienione powyżej poprawy działania systemów grzewczych wymagają in-
westycji. Jednak istnieje szereg praktyk, które pozwalają obniżyć rachunki za ogrzewanie przy
niewielkich nakładach finansowych lub w ogóle bez uruchamiania dodatkowych środków. Od-
powiednie zachowania wprowadzone do kultury przedsiębiorstwa mogą od razu przynieść
wymierne korzyści.

Należą do nich:
� uszczelnienie okien, otworów, szczelin itp.;
� zamykanie grzejników przed wietrzeniem pomieszczeń;
� właściwe przeprowadzanie wietrzenia – należy robić to intensywnie i w krótkim czasie,

czyli np. przez otwarcie okna na oścież na kilka minut, aby wymienić powietrze,
po czym ponowne szczelne zamknięcie;
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� odsłanianie okien, gdy świeci słońce, zasłanianie ich, gdy jest ciemno – odsłaniając okna,
czerpiemy ciepło ze światła słonecznego, a zasłaniając je, zatrzymujemy ciepło w po-
mieszczeniu;

� odsłonięcie grzejników – zapewnienie dobrej wymiany ciepła w pomieszczeniu; wszelkie
przeszkody i obiekty w pobliżu grzejnika stanowią utrudnienie w rozchodzeniu się ciepła;

� okresowe odpowietrzanie grzejników – zapewnia to optymalny przepływ ciepłej wody i
prawidłowe działanie instalacji grzewczej;

� zastosowanie folii odbijającej ciepło, umieszczonej za grzejnikiem – pozwala to uniknąć
wypromieniowania ciepła w ścianę, zamiast tego ciepło jest odbijane i kierowane na po-
mieszczenie;

� obniżenie temperatury po godzinach pracy, kiedy nikt nie przebywa w zakładzie;
� ustawienie niższej temperatury w pomieszczeniach, gdzie rzadko przebywają pracowni-

cy;
� pamiętanie o tym, że źródłem ciepła w pomieszczeniu mogą być też znajdujące się w nim

urządzenia, takie jak kserokopiarka – warto uwzględnić to przy regulowaniu ogrzewania.

6.3 Zarządzanie energią elektryczną
Każdy przedsiębiorca (i konsument) może uzyskać znaczne oszczędności finansowe, nie

będąc specjalistą i nie mając dużej wiedzy o energii elektrycznej.
Energia elektryczna jest produktem niezbędnym do życia. I choć myślimy o niej dopiero

wtedy, gdy nastąpi przerwa w jej dostawie, nie potrafimy bez niej żyć. Ponadto jesteśmy przy-
zwyczajeni do monopolu energetyki zawodowej i czujemy się petentami wobec producen-
tów energii. Większość przedsiębiorców i osób prywatnych wnosi opłaty za otrzymaną fak-
turę za prąd często przed terminem i bez zastanawiania się, czy choćby pobieżnej analizy, za
co płaci. Podstawową przyczyną tego stanu jest skomplikowany opis na fakturze, drugą – nie-
dostateczna wiedza odbiorcy o możliwościach zarządzania energią.

Gdy jednak zastosujemy się do kilku prostych wskazówek, odniesiemy wymierne korzyści.
Przestaniemy być petentem energetyki zawodowej, a staniemy się jej klientem. Nie bez zna-
czenia są również korzyści w skali makro, takie jak pośredni wpływ na ochronę klimatu i rea-
lizacja wymagań pakietu klimatycznego.

6.4 Jak mniej płacić za energię elektryczną?
Na pytanie, czy oszczędzasz energię, aż 95% konsumentów odpowiada, że tak. Gdy za-

pytamy ich, w jaki sposób to robią, większość odpowiada – gasząc światło.
Odbiorcy energii elektrycznej mają wpływ na dwa główne elementy kształtujące cenę:

� zużycie energii,
� prawidłowy dobór dostępnej taryfy i wielkość mocy umownej w ramach istniejącego

przyłącza.
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Aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej, należy umieć ocenić, jakie czynniki mają naj-
większy wpływ na wysokość naszych rachunków. Wbrew powszechnej opinii konsumentów,
nie są to urządzenia o dużej mocy, które na ogół włączane są tylko na chwilę. W przecięt-
nym gospodarstwie domowym czy też w małym przedsiębiorstwie największy koszt gene-
rują urządzenia podłączone do sieci energetycznej 24 godziny na dobę i 365 dni w roku.
Urządzenie o mocy 20 W, pozostawione w trybie czuwania, włączone non stop, kosztuje tyle
samo, co np. czajnik o mocy 2000 W włączany każdego dnia 20 razy. Okazuje się, że nawet
ponad 30% kosztów energii elektrycznej wytwarzają urządzenia o niewielkiej mocy, ale
podłączone do sieci przez całą dobę. Wszelki sprzęt wyposażony w stan czuwania (stand-
by) pobiera od 2 Wh do 20 Wh.

Ograniczając oświetlenie i liczbę urządzeń podłączonych na stałe do sieci,
możemy obniżyć koszt energii elektrycznej nawet o kilkanaście procent. Warto
zadbać o stan posiadanych urządzeń elektrycznych, a gdy planujemy je wymie-
nić na nowe, wybierajmy te energooszczędne.

Właściwy dobór taryfy powinien być poprzedzony analizą faktur lub, jeszcze lepiej, usta-
leniem profilu zużycia energii w określonym czasie, planami rozwoju przedsiębiorstwa oraz
ceną energii w danych strefach czasowych. Ponieważ liczba dostępnych taryf jest coraz więk-
sza, a po wprowadzeniu inteligentnej sieci (ang. smart grid) i inteligentnych liczników (ang.
smart metering) zwiększy się ona wielokrotnie, oszczędności finansowe z tego tytułu będą
znaczne.

Jeśli 30% lub więcej zużycia energii następuje w godzinach tzw. II strefy, warto zastano-
wić się nad zmianą taryfy. Dzięki właściwemu doborowi taryfy odbiorca energii elektrycz-
nej już teraz może zaoszczędzić nawet 10% jej kosztów.

Posiadanie własnego monitoringu zużycia energii elektrycznej z tzw. strażnikiem mocy (syg-
nalizacja zbliżania się chwilowego zużycia energii elektrycznej do mocy umownej) może za-
oszczędzić nawet 10% kosztów.

6.5 Czy warto inwestować w wymianę urządzeń?
Klasy efektywności energetycznej przyporządkowane są skali złożonej z liter od A do G,

gdzie klasa A – umieszczana na zielonym pasku – oznacza urządzenie najbardziej efektyw-
ne, a klasa G – umieszczana na czerwonym pasku – najmniej efektywne. Klasy określa się po-
przez obliczenie stosunku rocznego zużycia energii przez dane urządzenie do standardowe-
go zużycia energii przez tego typu urządzenie, które wyznaczone jest odpowiednimi przepi-
sami. Od grudnia 2010 roku dla lodówek, pralek, zmywarek i telewizorów wprowadzono do-
datkowo trzy nowe klasy: A+, A++ oraz A+++, charakteryzujące urządzenia najbardziej efek-
tywne energetycznie. Nowe etykiety pozwalają na dokonywanie porównań produktów m.in.
pod względem zużycia energii.
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Zanim kupisz nowe urządzenie, przeanalizuj opłacalność zakupu energoosz-
czędnego sprzętu. Niewiele wyższa cena produktu za jeden plus więcej na ety-
kiecie bardzo szybko się zwróci.

6.6 Czy opłaca się instalacja odnawialnych źródeł
energii?

W coraz większej liczbie krajów rozwiniętych usłyszymy taką wypowiedź: mam własne
źródło energii. W garażu stoi elektryczny samochód i rower, który „tankuję” ze swojego gniazd-
ka. Nadmiar wytworzonej energii magazynuję, a jak mi się to opłaca, odsprzedaję lokalnemu
operatorowi.

Na całym świecie od wielu lat trwa rewolucja energetyczna, promująca wytwarzanie ener-
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gii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, woda). Podstawą do rozwoju OZE jest
zrównoważona gospodarka i ochrona klimatu. Innym niezwykle ważnym elementem tej stra-
tegii jest energetyka obywatelska. Jej głównym założeniem jest demonopolizacja energety-
ki zawodowej, wytwarzanie energii na własne potrzeby oraz możliwość sprzedaży energii in-
nym konsumentom. Jednocześnie technologicznie ogranicza się w ten sposób straty ener-
gii przesyłowej, gdyż niewielkie moce będą użytkowane najbliżej źródła, bez konieczności ich
przesyłu na duże odległości.

Od września 2013 roku również w Polsce, dzięki uchwaleniu nowelizacji ustawy Prawo
energetyczne (tzw. mały trójpak), każdy może stać się wytwórcą energii elektrycznej.
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7. Odnawialne źródła energii
W Polsce w wyniku wejścia w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii coraz bar-

dziej opłacalna będzie budowa przydomowej ekologicznej instalacji do produkcji prądu oraz
ciepła i chłodu. Niewykorzystaną energię będzie można odsprzedać po korzystnych cenach.

Komponenty do mikroinstalacji OZE bardzo szybko tanieją. Według danych Warszaw-
skiego Instytutu Studiów Ekonomicznych, gdyby nie wieloletnie ukryte dotacje do wydoby-
cia węgla energetycznego, w najbliższym czasie koszt wytwarzania energii z OZE zrównałby
się z kosztem energii wytwarzanej tradycyjnie.

Ze względu na skomplikowane zapisy ustawy o odnawialnych źródłach energii i
przewidywane formy wsparcia, w celu optymalizacji instalacji zaleca się wykonanie
pomiarów profilu konsumenta.

Dzięki poznaniu profilu konsumenta można dopasować moc mikroinstalacji OZE, a po-
nadto dokładnie obliczyć ilość energii elektrycznej wytworzonej przez konsumenta na włas-
ne potrzeby oraz ilość energii oddanej do sieci, a także zoptymalizować ustawienia paneli fo-
towoltaicznych.

7.1 Czy i jak zarządzać energią elektryczną?
Aby móc zarządzać energią elektryczną, należy wcześniej przeanalizować zużycie ener-

gii. Skąd jednak wziąć dane do analizy? Oto ich źródła:
� faktury za prąd – niestety około 90% konsumentów energii elektrycznej nie jest w sta-

nie przeczytać ze zrozumieniem faktury za prąd. Ponadto dane uzyskujemy z opóźnieniem,
najczęściej 1 miesiąca;

� odczyty z licznika – licznik jest najczęściej umieszczony w miejscu niewygodnym do jego
bieżącego odczytu. Aby efektywnie skorzystać z takich danych, należy sprawdzać je za-
wsze o jednakowej porze;

� dane od naszego operatora sieci dystrybucyjnej – niestety OSD bardzo niechętnie prze-
kazuje jakiekolwiek dane, o ile w ogóle je udostępnia;

� dane z urządzenia do monitorowania i zbierania danych – zastosowanie takiego urządze-
nia to jedyny sposób na uzyskanie wiarygodnych informacji.

Pozycje, uwzględnione na fakturze za prąd, które dają szansę oszczędzania, powinny być
monitorowane. Tylko w ten sposób dowiemy się, czy moc umowna nie jest przekroczona,
czy mamy prawidłowo dobraną taryfę. Mając dostęp do danych, uzyskujemy nie tylko możli-
wość skutecznego oszczędzania energii, ale również wiedzę o naszym profilu i niezbędne
dane do negocjacji umowy z dostawcą energii elektrycznej. Dodatkowo możemy wpływać
na złe nawyki naszych pracowników czy domowników. Jeśli planujemy w przyszłości
instalację odnawialnego źródła energii, warto wcześniej monitorować jej zużycie. W ten
sposób unikniemy późniejszego rozczarowania potencjalnym zyskiem z OZE.
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Mierząc chwilowe zużycie energii uczymy się, jak skutecznie ją oszczędzać. Ob-
serwacja pomiarów pomaga eliminować urządzenia, które nie muszą być
włączone. Możemy w ten sposób zaoszczędzić nawet ponad 10% kosztów.

7.2 Autoaudyt elektryczny
Sposoby obniżenia rachunków za energię elektryczną są następujące:

� niepozostawianie podłączonych do sieci urządzeń na noc, gdy firma nie pracuje – każde
urządzenie będące w trybie gotowości pobiera energię, wiele urządzeń można i należy na
noc wyłączyć;

� wymiana żarówek, które świecą dłużej niż 3 godzi ny na dobę, na diody LED – bez żad-
nej analizy warto to zrobić;

� zaopatrzenie się w czujniki zmierzchowe i czujniki ruchu w pomieszczeniach z oświetle-
niem nocnym; wybór energooszczędnych modeli urządzeń elektrycznych przy wymianie
sprzętu;

� zadbanie o dostęp do informacji potrzebnych do poprawy efektywności elektrycznej w
firmie – sprawdź rodzaj swojego licznika energii. Jeśli jest elektroniczny, żądaj od swoje-
go OSD dostępu do danych. Jeśli jest starego typu (z obracającą się tarczą), zainteresuj
się, kiedy nastąpi wymiana;

� systematyczne zmienianie dostawcy – za każdym razem możesz się spodziewać obniżenia
ceny za energię czynną i opłatę handlową, masz możliwość negocjacji. Poza tym u aktualnego
sprzedawcy energii zmieniasz swój status z „petenta” na klienta;

� systematyczne szkolenie pracowników i wymaganie od nich oszczędzania energii;
� czytanie faktury za energię elektryczną – twój OSD na stronie internetowej musi udostępnić

opis elementów faktury
� poradzenie się eksperta doradcy: jaką wybrać optymalną taryfę na I strefę, czy możliwe

jest zmniejszenie mocy umownej, co zrobić, gdy na fakturze widnieje „kara za
przekroczenie mocy umownej”, „moc bierna indukcyjna lub pojemnościowa”.
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8. Dostępne technologie
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii, ich zalety i wady
8.1 Turbiny wiatrowe

Użytkowanie instalacji generujących energię elektryczną z wiatru jest jedną z dostęp-
nych technologii odnawialnych źródeł energii w Polsce. Małe elektrownie oraz mikro-
elektrownie wiatrowe mogą stać się dodatkowym źródłem energii elektrycznej w przed-
siębiorstwach. Ze względu na odpowiednie rozwiązania techniczne, montaż w bliskim
sąsiedztwie budynków nie jest uciążliwy dla mieszkańców, a prostota działania pozwala
na samodzielną obsługę.

Przydomowe elektrownie wiatrowe dzieli się dwojako: ze względu na moc nominalną wy-
różnia się elektrownie mikro (do 100 W) oraz małe (od 100 W do 50 kW) i ze względu na
pozycję osi obrotu turbiny elektrownie o poziomej osi obrotu (klasyczne) oraz o pionowej osi
obrotu, bazujące na rozwiązaniach Darrieusa lub Savoniusa. Mini i mikroelektrownie wiat-
rowe dają możliwość produkowania energii elektrycznej, gdzie pobór jest niewielki, a koszt
podłączenia instalacji sieciowej jest wysoki. Takie technologie mogą być wykorzystywane jako
źródło zasilania dla urządzeń mobilnych lub jako awaryjne źródło energii (np. maszty, kem-
pingi, itp.). Większość małych elektrowni wiatrowych o poziomej osi obrotu, budowanych przy-
domowo, spełnia warunki ochrony przed hałasem, stojąc w odległości od 20 m do 100 m od
budynków mieszkalnych. Turbiny o pionowej, jak również poziomej osi obrotu można mon-
tować bezpośrednio na dachach oraz w bliskiej odległości od budynków.

Przy projektowaniu elektrowni wiatrowej ważne jest, aby turbina wiatrowa, która pracuje
pod obciążeniem, była podłączona do kontrolera, który generuje na wyjściu prąd stały. W przy-
padku konieczności produkcji prądu zmiennego należy zastosować przetwornicę.

Niewątpliwymi zaletami turbin o poziomej osi obrotu są:
� znacznie wyższe sprawności w porównaniu do turbin o pionowej osi obrotu,
� większa efektywność działania.

Wady turbin o poziomej osi obrotu to:
� generowanie hałasu,
� efekt migotania,
� niebezpieczeństwo dla ptactwa,
� efekt infradźwięków.

Zaletami turbin o pionowej osi obrotu są:
� cicha praca (niższe obroty),
� brak silnych drgań,
� bezpieczeństwo dla ptactwa,
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� możliwość instalacji na dachu,
� jednakowa praca, niezależnie od kierunku wiatru.

Wady turbin o pionowej osi obrotu to:
� duża masa,
� duże koszty części oraz niska sprawność.

Turbiny o pionowej osi obrotu w większości są produkowane na zamówienie indywidualne.
Klienci decydujący się na takie rozwiązanie muszą wziąć pod uwagę znacznie zmniejszoną
wydajność urządzenia (sprawność ok. 40%). Ze względu na budowę połowa energii dostar-
czonej przez wiatr zostaje utracona na opory.

Przed przystąpieniem do wybrania odpowiedniej technologii konwertującej energię wiat-
ru na energię elektryczną należy uzyskać wszelkie pozwolenia oraz decyzję. Proces wybu-
dowania małej instalacji wiatrowej może potrwać nawet rok.

Należy zgromadzić wszelkie dokumenty, którymi są:
� wpisanie projektu do planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP),
� otrzymanie warunków zabudowy,
� otrzymanie warunków przyłączenia,
� koncesja (w przypadku zatłaczania energii do sieci elektrycznej).

Przy projektowaniu nowej przydomowej elektrowni wiatrowej należy również zbadać
rozkład siły wiatru w poszczególnych porach roku.

8.2 Pompy ciepła
Pompa ciepła to urządzenie, które działa na takiej samej zasadzie jak chłodziarka: odbie-

ra energię z ośrodka o niskiej temperaturze i przekazuje ją do ośrodka o wyższej tempera-
turze (odbiornika). Celem pracy pompy ciepła jest dostarczenie ciepła do jej źródła górnego,
a nie jak w przypadku chłodziarki – odebranie ciepła ze źródła dolnego. Pompa ciepła umożli-
wia uzyskanie ciepła, np. z otoczenia, i następnie wykorzystanie go na wyższym poziomie tem-
peratury do celów grzewczych. Rozróżnia się pompy ciepła z obiegiem parowym, gazowym,
a także pompy wykorzystujące takie efekty, jak termoelektryczny, reakcji chemicznych, elek-
trodyfuzji oraz magnetyczny. Przekazanie ciepła ze źródła o niższej temperaturze do źródła
o wyższej temperaturze wymaga dostarczenia dodatkowej energii z zewnątrz (w formie pra-
cy lub ciepła). Większość najpopularniejszych sprężarkowych parowych pomp ciepła jest na-
pędzana silnikiem elektrycznym.

8.3 Biomasa
Biomasa to produkty pochodzenia organicznego, nieprzetworzone w takim stopniu jak

ropa naftowa czy węgiel. Biomasę, będącą magazynem energii promieniowania słoneczne-
go, stanowią drewno i jego odpady, resztki pożniwne (słoma), odpady z przemysłu, np. pa-
pierniczego, oraz rośliny lignocelulozowe drugiej generacji lub rośliny dziko rosnące.

41



Najprostszym sposobem energetycznego wykorzystania biomasy jest jej bezpośrednie spa-
lenie dla uzyskania ciepła użytkowego. Możliwa jest wstępna obróbka biomasy jak zrębko-
wanie, brykietowanie lub peletowanie. Bezpośrednie, ale efektywne spalanie biomasy w postaci
stałej, bez konwersji (gazyfikacja lub piroliza) jest praktycznym i perspektywicznym jej wy-
korzystaniem w warunkach krajowych, również w aspekcie ekologicznym tego procesu. Bio-
masę charakteryzuje mała zawartość części niepalnych oraz mała zawartość azotu i siarki, co
ogranicza emisję tlenków tych pierwiastków w porównaniu ze spalaniem paliw kopalnych.

8.4 Układy słoneczne
Każdy budynek może wykorzystywać, lub już w pewnym stopniu wykorzystuje, energię

promieniowania słonecznego. Oferta urządzeń i systemów wykorzystujących energię
słoneczną ulega systematycznemu poszerzaniu. Możemy wybrać te instalacje ze świadomością,
że w mniejszym stopniu oddziałują negatywnie na środowisko niż urządzenia konwencjonalne.
Wyróżnia się dwie podstawowe, realizowane w systemach technicznych, metody konwers-
ji energii słonecznej: konwersję fototermiczną (bezpośrednią przemianę energii słonecznej
na ciepło) i fotoelektryczną (bezpośrednią przemianę energii słonecznej w energię elektryczną).

8.5 Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne to urządzenia służące do konwersji energii słońca na ciepło, wyko-

rzystywane do podgrzania wody użytkowej. Podgrzanie wody następuje w skomplikowanych
układach, gdzie dochodzi do wymiany ciepła. Najbardziej rozpowszechnionymi urządzenia-
mi do zamiany termicznej energii promieniowania słonecznego jest płaski cieczowy kolek-
tor słoneczny, który stosowany jest w przypadkach, gdy temperatura czynnika roboczego może
być niższa niż 100°C. Kolektory tego typu stosowane są od wielu lat do ogrzewania wody
użytkowej, a ostatnio coraz częściej również do ogrzewania pomieszczeń oraz basenów kąpie-
lowych.

8.6 Ogniwa fotowoltaiczne (PV)
Konwersja fotowoltaiczna, czyli bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecz-

nego na energię elektryczną, odbywa się dzięki wykorzystaniu tzw. efektu fotowoltaiczne-
go, polegającego na powstawaniu siły elektromotorycznej w materiałach o niejednorodnej
strukturze podczas ich ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Stosowane są
głównie ogniwa wykonane z krzemu monokrystalicznego, osiągające sprawność kilkunastu
procent, polikrystalicznego – o sprawności 8÷12%, amorficznego – o sprawności około 8%
i inne. Maksymalne sprawności krzemowych ogniw fotowoltaicznych zbliżają się do 20%.
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8.7 Małe elektrownie wodne

Są to urządzenia do konwersji energii spadku wody na energię elektryczną. Technologiami
umożliwiającymi wykonanie tego procesu są: turbina Peltona, turbina Francisa, turbina Ka-
plana oraz inne. Mankamentem polskiej energetyki wodnej jest brak możliwości spiętrzenia
wody tam, gdzie istnieją do tego warunki, ponieważ przepływ jest zbyt mały i nierównomierny.
W wielu miejscach można jednak zainstalować małe elektrownie wodne (MEW), które nie
stanowią zagrożenia dla ekosystemów, a uzyski energii elektrycznej są zadowalające.

9. Korzyści z wdrażania
odnawialnych źródeł energii
na poziomie lokalnym

9.1 Gmina Grzmiąca
Ciekawym projektem energetycznym jest biogazownia o mocy zainstalowanej 1,6 MW

wybudowana w 2010 roku w gminie Grzmiąca, gdzie do sieci energetycznej dostarczana jest
energia pochodząca z tego ekologicznego źródła. Eko-Energia Grzmiąca jako jedyna w Pol-
sce rozwinęła na taką skalę swoją instalację o sieć ciepłowniczą. Ciepło dostarczane jest do
osiedla mieszkaniowego, szkoły, sali gimnastycznej, domów jednorodzinnych, ośrodków zdro-
wia, budynków gminnych. Cena jest dużo niższa niż koszt najtańszego paliwa do ogrzewa-
nia. Spółka gwarantuje wielu rolnikom kontrakty na produkcję kukurydzy. Dzięki temu rol-
nik ma zagwarantowany coroczny zysk pod warunkiem dostarczenia surowca.

9.2 Szkoła w Budzowie
Jako pierwsza placówka edukacyjna w Polsce, szkoła w dolnośląskiej miejscowości Bu-

dzów zbudowana została w standardzie pasywnym, którego założenia architektoniczne kon-
centrują się na maksymalizacji zysków ciepła oraz ograniczeniu jego strat w budynku. W bu-
dzowskiej szkole pozwala na to m.in. zwarta i prosta bryła budynku, jego właściwe usytuo-
wanie pozwalające na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej, konstrukcja uwzględ-
niająca wyeliminowanie mostków termicznych budynku, specjalny standard montowanych
w nim okien (charakteryzujących się niskim współczynnikiem przenikania ciepła oraz po-
zwalających na pozyskiwanie energii słonecznej) oraz izolacji (zapewniającej jak największą
szczelność budynku). Szkoła w Budzowie, odzwierciedlając te najważniejsze założenia bu-
downictwa pasywnego pozwala na znaczne obniżenie kosztów ogrzewania. Obecnie szkoła
przeznacza na ten cel nieco ponad tysiąc złotych (zapotrzebowanie budynku na energię cieplną
wynosi 71,31 kWh/m2/rok), podczas gdy dostarczanie ciepła do tradycyjnego budynku o ta-
kiej samej powierzchni kosztowałoby niemal czterdziestokrotność tej sumy. W zrealizowa-
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niu inwestycji pomogły konsultacje z ekspertami z Polski, Niemiec i Czech oraz wizyta stu-
dyjna w saksońskim Darmstadt, gdzie powstał pierwszy budynek pasywny w Europie. Łączny
koszt inwestycji wyniósł ok. 3,4 mln zł. Cena ta wyższa jest od kosztów wzniesienia trady-
cyjnego budynku o ok. 10–15%. jednak przy uwzględnieniu rosnących cen konwencjonal-
nych źródeł energii zwrot nadpłaty za projekt nastąpić może już za 6–7 lat.

9.3 Wspólnota mieszkaniowa „Śląska 12”
w Szczytnie

Mieszkańcy bloku znajdującego się przy ulicy Śląskiej od 2014 r. wykorzystują energię i
ciepło pozyskiwane przy pomocy jednej z pierwszych w Polsce instalacji hybrydowych. Składają
się na nią dwie gruntowe pompy ciepła oraz zasilająca ich pracę mikroinstalacja fotowolta-
iczna złożona ze 160 paneli o łącznej powierzchni 450 metrów kwadratowych i mocy 40 kW
(nadwyżka gromadzonej energii przekazywana jest do sieci). Instalacja odnawialnych źródeł
energii w budynku poprzedzona była termomodernizacją, dzięki której zapotrzebowanie na
energię zmniejszyło się o 25%. Nowe technologie wykorzystane przez wspólnotę w porównaniu
do konwencjonalnych form dostarczania energii są nie tylko bardziej przyjazne środowisku,
lecz także znacznie tańsze w eksploatacji – według szacunków członków wspólnoty koszt
ogrzewania jednego metra powierzchni obniżył się niemal trzykrotnie, a rachunki za energię
w pierwszym sezonie zimowym spadły o 70%.

9.4 Gmina Nieporęt
Na terenie podwarszawskiej gminy Nieporęt zrealizowano projekt budowy systemu ko-

lektorów słonecznych na dachach prywatnych domów. Inwestycja spotkała się z dużym za-
interesowaniem ze strony mieszkańców – kolejni chętni do udziału w projekcie zgłaszali się
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nawet po zamknięciu listy uczestników. W 2014 r. w gospodarstwach domowych zamon-
towano 460 kolektorów, a w 2015 r. – kolejne 130. Realizacja projektu współfinansowana
była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9.5 Wspólnota Mieszkaniowa „Pszczelna”
w Szczecinie

Zarząd wspólnoty podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad inwestycją polegającą na budowie
dachowej elektrowni fotowoltaicznej wytwarzającej prąd do zasilania części wspólnych 85
lokalowego budynku tj. oświetlenia klatek, terenu zewnętrznego, podziemnego parkingu, pra-
cy wind oraz zasilania instalacji ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji.Jeszcze zanim na dachu
zainstalowano pierwsze panele PV, dokonano szczegółowej analizy zużycia energii elektrycznej,
by właściwie dobrać moc instalacji. Roczna konsumpcja energii przez budynek wspólnoty się-
ga 22 MWh. Na pewno korzystne okazały się wcześniejsze inwestycje w montaż oświetle-
nia LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych, garażowisku i terenie zewnętrznym. Do-
konano również modernizacji elektrycznych obwodów administracyjnych, tworząc jeden sys-
tem zasilany z instalacji fotowoltaicznej o mocy 24kW. Instalację uruchomiono w ostatnich
dniach grudnia 2016 r., a w pierwszym półroczu wyprodukowała 13,6 MWh energii elektrycznej.
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Zgodnie z polskim prawem prosument, czyli producent i konsument energii elektrycznej
zarazem, w pierwszej kolejności powinien zużyć wytworzoną przez siebie energię na potrzeby
własne, dopiero nadwyżka wyprodukowanej energii zostaje niejako „zmagazynowana” w sie-
ci operatora, w tym wypadku jest nim Enea Operator, który dostarcza prosumentowi licznik
dwukierunkowy. Następnie energia ta zostaje prosumentowi zwrócona w następnym okre-
sie rozliczeniowym w relacji 0,7 kWh za każdą wprowadzoną do sieci 1 kWh (w przypadku
instalacji o mocy powyżej 10kW i mniejszej niż 40kW ).

Ważną częścią opisanego projektu jest jego aspekt edukacyjny. Mieszkańcy mogą na bieżąco
monitorować produkcję energii ze słońca za pomocą ogólnodostępnej aplikacji. Natomiast
sąsiedzi i przechodnie mogą zapoznać się z wynikami pracy solarnej elektrowni obserwując
elektroniczną tablicę informacyjną zamontowaną na elewacji budynku. W planach przedstawicieli
wspólnoty jest także zorganizowanie wycieczek pokazowych dla pobliskich placówek edu-
kacyjnych oraz promocja tego typu rozwiązań na różnego rodzaju panelach, seminariach i warsz-
tatach dotyczących wykorzystywania odnawialnych źródeł energii.

W samym tylko Szczecinie, dzięki „Programowi Prosument”, trzy inne spółdzielnie wzbo-
gacą się o instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 800 kW, z czego skorzysta ok. 12 tys. miesz-
kańców i oczywiście środowisko.

Dzięki dostępnym dziś technologiom rozwój energetyki obywatelskiej jest możliwy we
wszystkich gminach w całej Polsce: zarówno na wsi, jak i w dużych miastach. Transforma-
cja lokalnego systemu energetycznego jest jednak złożonym procesem. Do jej przeprowa-
dzenia niezbędne są nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale również budowanie wiedzy i
umiejętności, szkolenie personelu i planowanie. Przykłady udanych realizacji tego rodzaju z
Polski i Europy są jednak najlepszym dowodem na długofalowe korzyści, które energetyka
obywatelska niesie dla budżetów gmin, zdrowia i dobrobytu mieszkańców oraz stanu środowiska
naturalnego.

Różnorodne możliwości uzyskania dofinansowania z różnych źródeł na realizację działań
na rzecz poprawy jakości powietrza – oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wsparcie obejmuje kompleksową termomodernizację bu-
dynków, wymianę źródeł ciepła czy montaż instalacji odnawialnych źródeł energii – zarów-
no ze środków Narodowego, jak i Wojewódzkiego Funduszu. To program „Czyste Powiet-
rze”, którego dofinansowanie ma objąć kompleksową termomodernizację domów jednoro-
dzinnych, w tym montaż nowego źródła ciepła, instalacji OZE, energooszczędnych okien i drzwi
czy termoizolację dachu i stropów. Przedstawiciele Funduszu umożliwiają także skorzysta-
nie z Projektu Doradztwa Energetycznego, w ramach którego eksperci WFOŚiGW w Szcze-
cinie świadczą bezpłatne usługi doradcze w zakresie poprawy efektywności energetycznej
budynków.

Istnieje wiele możliwości finansowania przedsięwzięć energetyki obywatelskiej związa-
nych zarówno z poprawą efektywności energetycznej, jak i budową mikro- i małych insta-
lacji OZE. Przy realizacji projektu należy wybrać te, które najlepiej odpowiadają istniejącym
potrzebom oraz możliwościom.
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10. Rekomendacje do wdrażania OZE
Biorąc pod uwagę przykłady prezentowane w ramach poradnika, jak i różnego rodzaju

programów wspierających lokalną politykę klimatyczną, można zarysować następujące re-
komendacje dotyczące jej upowszechniania:

1. Istotne jest określenie potencjału przedsiębiorstwa do rozwoju energetyki odnawial-
nej. W celu sporządzenia dokumentów strategicznych należy ocenić potencjał:

- energii wiatru
- energii słońca poprzez generację rozproszoną (instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz

kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej)
- energii słońca poprzez generację rozproszoną (instalacja ogniw fotowoltaicznych oraz

kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i zakładach przemysłowych)
- energii słońca poprzez generację scentralizowaną(budowa elektrowni fotowoltaicznej)
- energetycznego biogazu
- energetycznego biomasy drzewnej
- energetycznego biomasy rolniczej
- energii wody.
Bardzo istotne jest dostarczanie pełnej i wiarygodnej informacji o korzyściach oraz trud-

nościach związanych z rozwojem energetyki odnawialnej i poprawą efektywności energe-
tycznej. Ważną rolę pełnią tu doradcy energetyczni, którzy są lub powinni być obecni w urzę-
dach gmin lub powiatów. Ich zadaniem jest dostarczanie wiedzy i informacji o potencjalnym
indywidualnym inwestorom w energetykę odnawialną i efektywność energetyczną. Jedno-
cześnie mogą oni śledzić współczesne trendy i pokazywać jakie korzyści niesie za sobą wpro-
wadzanie innowacyjnych rozwiązań. Przy podejmowaniu działań z zakresu gospodarki emi-
syjnej warto również skorzystać z nieodpłatnych usług doradczych oferowanych przez do-
radców pracujących w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego w ramach poddziałania
1.3.3 pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkanio-
wego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” POIiŚ 2014-
2020. Z wiedzy i doświadczenia doradców mogą korzystać bez żadnych ograniczeń wszys-
cy zainteresowani. Projekt opiera się na strukturze zespołów doradców (łącznie 76 osób w
kraju) świadczących nieodpłatne usługi, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego,
przedsiębiorstw, osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Poprzez działal-
ność doradczą wspiera niskoemisyjną, konkurencyjną i oszczędnie korzystającą z zasobów
gospodarkę, ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym gazów cieplarnianych,
ekoinnowacyjność, edukację konsumencką, inteligentne sieci energetyczne, ochronę środowiska,
działania zapobiegające utracie bioróżnorodności, a także działania związane z poprawą ja-
kości powietrza, szczególnie na obszarach przekroczeń stężeń zanieczyszczeń. Zadaniem pro-
jektu jest również pomoc w ograniczeniu i eliminowaniu zidentyfikowanych barier rozwoju
niskoemisyjnej gospodarki w gminach. Przedsięwzięcie jest realizowane w formule projek-
tu partnerskiego przez NFOŚiGW (Partner Wiodący), oraz Partnerów tj. wojewódzkie fun-
dusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) oraz Urząd Marszałkowski w
Lublinie. Projekt obejmuje 16 województw. Zainteresowani tą usługą na podanej niżej stro-
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nie znajdą szczegółowe informacje i kontakty do doradców: http://nfosigw.gov.pl/o-nfo-
sigw/doradztwo-energetyczne/kontakt/doradcy-regionalni/

Rekomenduje się także edukację oraz rozpowszechnianie informacji w innych formach:
� Szkolenia poprawnego spalania paliwa w kotle, szkodliwości spalania odpadów, zalet od-

nawialnych źródeł energii i ich wykorzystywania oraz sposobów pozyskiwania finanso-
wania na ich instalację;

� Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska oraz energetyki odnawialnej;
� Kampanie promocyjne co do możliwości i korzyści z ograniczania popytu na energię (wspar-

cie racjonalizacji użytkowania energii i poprawy efektywności energetycznej zarówno dla
indywidualnych gospodarstw oraz zakładów przemysłowych, usługowych czy gospodarstw
rolnych);

� Konsultacje społeczne, podczas których zainteresowane osoby mogłyby wypowiedzieć
się na temat realizacji inwestycji w OZE, problemach rozwoju nowych technologii ener-
getycznych i dążenia do gospodarki niskoemisyjnej w gminie, mających na celu identyfi-
kację istniejących lokalnie barier społecznych i gospodarczych;

� Wyjazdy edukacyjno – szkoleniowe dla dorosłych do sąsiednich gmin lub powiatów, w
których stosowane są ciekawe rozwiązania związane OZE, efektywnością energetyczną
bądź gospodarką niskoemisyjną.
Jak pokazuje wiele przykładów, ważną rolę odgrywa urząd gminy czy powiatu, który może

zachęcić społeczność lokalną do wpisania się w program rozwoju energetyki odnawialnej
i poprawy efektywności energetycznej. Może być inicjatorem takiego programu, poszukać
środków wsparcia, a także znaczącą obniżyć ryzyko inwestycyjne. Przykładami takich pro-
gramów są: planowanie energetyczne w gminach, obejmujące zarówno założenia, jak i pla-
ny zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, a także
plany gospodarki niskoemisyjnej. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe gminy jest wynikiem procesu planowania, w którym gmina w interesie lokalnej gos-
podarki i społeczności tworzy ład energetyczny na jej obszarze. Uczestnikami tego powin-
ny być: przedsiębiorstwa energetyczne, kluczowe podmioty gospodarcze, mieszkańcy (jako:
użytkownicy energii elektrycznej, ciepła, pojazdów), spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nie-
ruchomości, wspólnoty mieszkaniowe, oraz przedsiębiorstwa komunalne, przedsiębiorstwa
komunikacyjne oraz zarządzający obiektami użyteczności publicznej. Natomiast plan
gospodarki niskoemisyjnej, który także powinien być przygotowywany z szerokim udziałem
lokalnych interesariuszy, w szczególności dotyczy: poprawy efektywności gospodarowania
surowcami i materiałami, poprawy efektywności energetycznej, rozwoju niskoemisyjnych
źródeł energii, rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych, zapobiegania powstawania
oraz poprawy efektywności zagospodarowania odpadami i promocji zrównoważonych
wzorców konsumpcji4. Zgodnie z zaleceniami NFOŚiGW, w planie gospodarki niskoemisyjnej
należy opisać cele strategiczne i szczegółowe z uwzględnieniem redukcji zanieczyszczeń
powietrza, stan obecny i obszary problemowe, wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2 ze
wskazaniem roku bazowego, wykaz działań inwestycyjnych na cały okres objęty planem
oraz prognozę emisji do powietrza w przeliczeniu na CO2 do roku 20205.
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Wdrażanie lokalnej polityki klimatycznej stwarza możliwość zintegrowanego i łącznego
rozwiązywania wielu problemów. Przykładem takiego zintegrowanego podejścia może być
wspólne działanie na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej i poprawy efektywności ener-
getycznej prowadzące ograniczenia ubóstwa energetycznego i ograniczenia niskiej emisji, wpi-
sanej w program rewitalizacji. Jednocześnie warto uwzględnić obowiązek wymiany dachów
zawierających azbest. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz lokalnej polityki klimatycznej
przynosi znacznie lepsze efekty i korzyści niż aktywność pojedyncza. Współpraca może przy-
brać formę stowarzyszeń gmin, lokalnych grup działania czy też spółdzielni energetycznych.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016, poz. 925) wprowadziła definicję spółdzielni energe-
tycznej, której przedmiotem jest wytwarzanie:
� „Energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainsta-

lowanej elektrycznej nie większej niż 10MW;
� Biogazu w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż

40 mln m3;
� Ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy osiągalnej w skojarze-

niu nie większej niż 30MWt;
i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energii elektrycznej, biogazu lub

ciepła na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zde-
finiowanej obszarowo sieci dystrybucji elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110kV
lub dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej, na obszarze gmin wiejskich lub miejsko
– wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej”.

Władze lokalne - zarówno pojedyncze gminy, jak i ich stowarzyszenia - w wyniku zno-
welizowanej ustawy o energetyce odnawialnej mogą poszukiwać wsparcia na rozwój OZE
w ramach tzw. systemu aukcyjnego. W systemie tym preferowana jest energia pochodząca
z biomasy i biogazu. Jednoczenie odbiorcy końcowi, którzy wytwarzają w mikroinstalacjach
energię elektryczną odnawialną na własne potrzeby (prosumenci), mogą starać się rozliczyć
różnicę między energią wytworzoną a pobraną w tzw. systemie opustowym (patrz.rozdz.2.2.2.).
choć jest to krok w dobrym kierunku, to jednak w ocenie wielu ekspertów i praktyków jest
to niewystarczające. Uważają oni, że niezbędne jest stworzenie bardziej korzystnych warunków
prawno – finansowych do rozwoju OZE na poziomie lokalnym.

W zakresie efektywności energetycznej szczególnie ważne jest skoncentrowanie się na
stworzeniu korzystnych warunków do jej poprawy w budynkach mieszkalnych, zwłaszcza in-
dywidualnych, a także małych oraz średnich przedsiębiorstwach. Związane to jest z krytyczną
sytuacją w wielu miastach i miejscowościach wynikającą z tzw. niskiej emisji, której przyczyną
są indywidualne paleniska i lokalne kotłownie, a także emisje z transportu, i wymaga dalszego
podejmowania działań na rzecz przywrócenia jakości powietrza zgodnej z wymogami prawa.
Dlatego niezbędne jest kontynuowanie przygotowywania, uchwalania i realizowania programów
przeciwdziałania niskiej emisji.

Oprócz koncentracji na istniejących budynkach ważne jest zwrócenie uwagi na koniecz-
ność ograniczenia zużycia energii zwłaszcza cieplnej przez nowo budowane obiekty. Budynki
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o niskim zapotrzebowaniu na energię stają się coraz tańsze, a jednoczenie zapewniają wy-
soki komfort życia i przyczyniają się nie tylko do realizacji polityki klimatycznej, ale także do
ograniczenia niskiej emisji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, nowo wznoszone bu-
dynki powinny odpowiadać poniższym standardom.

Innym rodzajem kooperacji, która może zaktywizować wdrażanie lokalnej polityki jest za-
chęcanie wyższych uczelni oraz instytutów naukowych i badawczych do podejmowania wspól-
nych przedsięwzięć z władzami i społecznościami lokalnymi na rzecz rozwiązań proklimatycznych
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Tabela 1. Maksymalne zapotrzebowanie na energię pierwotną
w nowo wznoszonych budynkach

L.p. Rodzaj
budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika
EPH+W na potrzeby ogrzewania, wentylacji

oraz przygotowania ciepłej wody używkowej
[kWh/(m2 - rok)]

od stycznia 2014 r. od stycznia
2017 r.

od stycznia
2021 r.*

1 2 3

1
Budynek mieszkalny:
a) jednorodziny
b) wielorodzinny

120
105

95
85

70
65

2
Budynek
zamieszkania
zbiorowego

95 85 75

3

Budynek użyteczności
publicznej:
a) opieki zdrowotnej
b) pozostałe

390
65

290
60

190
45

4
Budynek gospo-
darczy, magazynowy
i produkcyjny

110 90 70

* Od stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władzę publiczne
oraz będących ich własnością.



– ograniczania emisji gazów cieplarnianych, uniknięcia tych emisji oraz działań adaptacyjnych
do zmian klimatu. W celu można wykorzystać wprowadzone nowelizacją ustawy o energe-
tyce odnawialnej pojęcie klastra energii, który jest porozumieniem cywilnoprawnym. Mogą
je zawierać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jed-
nostki samorządu terytorialnego. Klastry mogą zajmować się wytwarzaniem, dystrybucją i obro-
tem, a także zarządzaniem energii w ramach sieci dystrybucyjnych o napięciu niższym niż 110
kV. Obszar objęty klastrem nie może być większy niż jeden powiat lub pięć gmin6.

Przyszłość energetyki na poziomie lokalnym to tworzenie w miarę możliwości samowy-
starczalnych, lokalnych, hybrydowych systemów energetycznych. Kierunek ten jest zgod-
ny z projektem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanym przez Minis-
terstwo Rozwoju, gdzie przewiduje się takie działanie jak „Promowanie i inicjowanie lokal-
nych przedsięwzięć (klastry) z zakresu wytwarzania energii (ze wskazaniem na rozwój OZE)
oraz efektywności energetycznej w celu dążenia do samowystarczalności energetycznej gmin
i powiatów (mikrosieci)”. Jednocześnie nowelizacja ustawy OZE wprowadza pojęcie hybry-
dowej instalacji odnawialnego źródła energii, co oznacza zespół nie mniej niż dwóch insta-
lacji odnawialnych źródeł energii, różniących się charakterystyką dyspozycyjności. Zintegrowanie
działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej i poszanowania energii z rozwojem wspól-
nie zarządzanych lokalnych źródeł energetyki odnawialnej powiązanych z magazynami ener-
gii stwarza nową jakość w energetyce i oznacza budowanie bezpieczeństwa energetyczne-
go od dołu. Szybkie tempo obniżania kosztów energetyki odnawialnej oraz wytwarzania co-
raz tańszych, choć jeszcze drogich urządzeń czy rozwiązań do magazynowania energii ma szan-
se przyczynić się do opłacalności rozwoju takich systemów.
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