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WPROWADZENIE
Przedstawiamy Czytelnikom teksty będące dorobkiem prac interdyscyplinarnego
zespołu pracowników nauki i praktyków, którzy skupili się wokół idei prosumenckiego wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla poprawy stanu środowiska
przyrodniczego, a przez to jakości życia ludzi.
We współczesnym, zmieniającym się świecie europejska polityka energetyczna i środowiskowa stawia sobie za cel kształtowanie „integracyjnych, innowacyjnych i refleksyjnych społeczeństw”1. Polska, jako beneficjent unijnych programów
wsparcia rozwoju polityki energetycznej, deklaruje rozbudowę infrastruktury zapewniającej pozyskiwanie bezpiecznej, czystej i efektywnej energii.
Integrowanie dorobku różnych dziedzin nauki i poszukiwanie wspólnych
wniosków dla rozbudowy prosumenckich inicjatyw społecznych stanowi główną
oś opracowania. Prezentujemy zatem monografię będącą podręcznym kompendium wiedzy na temat potencjału odnawialnych źródeł energii w Polsce, dostępnych technologii jej pozyskiwania, prawnych i społecznych uwarunkowań wdrażania oraz środowiskowych i ekonomicznych kosztów zastosowania w praktyce.
Artykuły zamieszczone w tym tomie są opracowaniami przygotowanymi przez
specjalistów z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych, uzupełnionymi tekstami prawników, socjologów, badaczy komunikacji społecznej, ekonomiki i praktyków, których łączy ze sobą idea popularyzowania i wdrażania
prosumenckich postaw i prosumenckiej energetyki.
W generalnym planie opracowania rysują się trzy analityczne ujęcia perspektyw prosumenckiego ruchu wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, które
profilują rozważania autorów reprezentujących autonomiczne gałęzie nauki. Otóż
atuty mikroinstalacji wytwarzających zieloną energię oraz szanse, perspektywy
i słabości ich prosumenckiego wdrażania w naszym kraju opisywane są optymistycznie przez reprezentantów nauk technicznych i specjalistów w dziedzinie kogeneracyjnych instalacji prosumenckich. Badacze z zakresu nauk przyrodniczych
i ścisłych do potencjału wytwórczego, uwarunkowanego wielkością zasobów środowiska naturalnego, warunkami klimatycznymi oraz aktualnymi możliwościami
technologicznymi jej wytwarzania i magazynowania zielonej energii, reprezentują
podejście realistyczne. W tekstach z zakresu nauk społecznych znajdujemy rozważania krytyczne wobec zastanego stanu świadomości ekologicznej i etyki środowiskowej Polaków, barier prawno-instytucjonalnych, kulturowych deficytów kapitału społecznego oraz nawyków warunkowanych siecią interesów i stylami życia,
które utrudniają rozbudowę prosumenckich wartości i wsparcie dla stowarzyszeń
prosumentów kształtujących nowe wspólnoty lokalne na bazie technologii OZE.
1

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014–2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP, KPK PB UE i IPPT PAN, Warszawa
2014, s. 12.
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W jakim stopniu autorzy artykułów z tak różnych dziedzin wiedzy nawiązują ze sobą merytoryczny dialog? Czytelnicy opracowań będą to mogli ocenić
w optymalny sposób, ponieważ sięgając po efekty naszej pracy zyskają unikalną
możliwość poznania znaczenia problematyki odnawialnych źródeł energii z punktu widzenia wielu dyscyplin naukowych. Zestawione razem komentarze badaczy
analizujących możliwości tkwiące w zielonej mikroenergetyce zmierzają do rozwiązywania problemów powstających na styku potencjału użytkowych technologii i sieci społeczno-kulturowych wdrażających je w prosumenckich formach do
systemów istniejącej infrastruktury.
Bilans efektów łączenia mikroinstalacji służących wytwarzaniu odnawialnej
energii z konwencjonalnymi systemami jej produkcji i dystrybuowania ma ciągle
liczne ograniczenia. Nie są to jedynie bariery wynikające z rachunku ekonomicznego niezbędnych nakładów, ale także społeczne i kulturowe deficyty w rozumieniu
systemowych powiązań technologii OZE z jakością życia. Rozszerzona interpretacja użyteczności prosumenckich inwestycji dla środowiska lokalnego, przyrodniczego i globalnego wzmacnia wartości tego segmentu pozyskiwania energii. W tej
perspektywie zarówno inżynierom, jak i projektantom, fizykom oraz biologom
i badaczom nauk o ziemi, podobnie jak prawnikom i socjologom koniecznym wydaje się rozwój wiedzy o korzyściach środowiskowych z prosumenckich instalacji,
jakie czerpać mogą wszyscy konsumenci oraz nasz kraj.
Należy również pogłębiać debatę społeczną o formach promowania i wspierania odnawialnej energetyki na poziomie mikroinstalacji prosumenckich przez
szerzej niż obecnie zakrojone programy pomocy publicznej. Rozważania o prosumenckim społeczeństwie stają się możliwe dzięki sprzężeniu wirtualnych sieci komunikacyjnych, które zyskują swoich instytucjonalnych promotorów (ale
także oponentów) w układach rynkowych i w polityczno-branżowych grach
interesów. Kształtowanie nowych impulsów dla rozwoju prosumenckiej energetyki wymaga zaangażowania wiedzy naukowców jako liderów zmian i przewodników opinii społecznej.
Autorzy opracowań są przekonani o konieczności komunikowania obecnego stanu wiedzy wraz z ograniczeniami jakie istnieją w zakresie implementacji
i użytkowania mikroinstalacji OZE. Niniejsza książka przygotowana jest dla potrzeb projektu „Społeczeństwo prosumenckie prosumencka energetyka” współfinansowanego ze środków funduszy norweskich i krajowych. Inicjatywą prowadzenia wspólnych studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału
Elektrycznego Politechniki Śląskiej, chcemy wskazać nowe możliwości wspierania ruchu prosumenckiego jako stylu życia zakorzenionego w proekologicznej kulturze społecznego gospodarowania energią pozyskiwaną z odnawialnych źródeł.
Autorzy
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KONSUMENT CZY PROSUMENT?
SOCJOLOGICZNE UWARUNKOWANIA STYLU ŻYCIA
W PERSPEKTYWIE ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO

Słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, style życia, społeczeństwo konsumpcyjne, prosument, społeczeństwo prosumpcyjne

WSTĘP
Głęboka świadomość zjawisk i procesów społecznych zachodzących we współczesnych społeczeństwach wymaga całościowego podejścia do rozwoju społecznego, łączenia faktów i nieignorowania informacji pozornie ze sobą niezwiązanych. To z kolei wymaga otwartej postawy, szerokich horyzontów myślowych
i głębokiej wiedzy, co oznacza, że nawet bardzo dobrze wykształcony człowiek
zajmujący się chociażby najbardziej wyrafinowaną dziedziną najnowszych technologii nie może lekceważyć czynnika ludzkiego. Podobnie socjolog czy psycholog powinien uważnie obserwować zmiany technologiczne, które zachodzą
i przynajmniej w części rozumieć ich istotę, by później dostrzegać zależności,
jakie występują wskutek ich działania na społeczeństwo.
Jedną ze współcześnie promowanych – szczególnie w krajach Unii Europejskiej – koncepcji rozwoju społecznego jest rozwój zrównoważony. Pojęcie
to będzie jednym z kluczowych dla tego artykułu, gdyż wszystkie rozważania
będą prowadzone w jego perspektywie i z uwzględnieniem jego założeń. Zrównoważony rozwój narzuca określony sposób myślenia o swoim życiu i poczucie
odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Świadomie dokonywane na tej podstawie wybory kształtują w konsekwencji określone style życia, które pomagają
osiągnąć zamierzone cele. Analiza stylów życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju wiąże się z całym zestawem pojęć funkcjonujących w naukach
społecznych, które ściśle korespondują z pojęciem konsumpcji zrównoważonej,
określonymi zachowaniami ekologicznymi ze strony konsumentów oraz kształtowaniem przestrzeni wpływającej ostatecznie na jakość życia.
W ramach niniejszych rozważań poruszone zostaną problemy będące ze swej
istoty odrębnymi zagadnieniami mogącymi z powodzeniem być tematami samodzielnych seminariów naukowych, debat publicznych i paneli eksperckich. Ze
względu na ich obszerność, analizowane będą tylko niektóre z nich, w sposób
zachęcający do dalszego stawiania pytań i pogłębiania wiedzy. Mając na uwadze pogłębienie świadomości czytelników reprezentujących różne środowiska,
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prowadzone dociekania będą miały charakter czysto teoretyczny, prezentujący
w zarysie zakres poruszanych tematów.

1. KONCEPCJA ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO – SZKIC PODSTAWOWYCH ZAŁOŻEŃ
ORAZ GENEZA GŁÓWNYCH IDEI

Potrzeba poszukiwania równowagi w wielu obszarach życia jest jedną z istotnych
cech człowieka od zarania dziejów. Początkowo była to równowaga na poziomie
biologicznym i dotyczyła zaspokajania podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie, schronienie, ubranie czy zdrowie. Z czasem pojawiły się inne, uświadamiane
w coraz większym stopniu potrzeby, jak chociażby edukacja czy wyrafinowane
potrzeby estetyczne związane z rozmaitymi dziedzinami sztuki. To naturalne, że
każde stworzenie zrobi wszystko żeby przetrwać, jednak człowiek jako zdolny do
samoświadomości własnego istnienia dostrzega w coraz większym stopniu swój
wpływ na otoczenie. Niszczenie czy nadwyrężanie środowiska, zachłanne ogołacanie ziemi z zasobów naturalnych, produkcja ogromnych ilości szkodliwych
odpadów, emisja trujących toksyn w efekcie obracają się przeciwko człowiekowi. Ta sama zdolność do abstrakcyjnego myślenia, która pozwoliła człowiekowi
konstruować nowe narzędzia i przekraczać bariery przyrodnicze w kierunku
tworzenia cywilizacji, stała się podstawą do prowadzenia rozważań nad skutkami własnych działań. Pojawienie się nowego porządku opartego na konsumpcji oraz jej umasowienie począwszy od pierwszej rewolucji przemysłowej, aż
po współczesne bombardowanie informacją spowodowało narastanie kryzysu
o charakterze globalnym. „Model rozwoju społeczno-gospodarczego oparty na
ciągłym wzroście konsumpcji towarów i usług, paliwach kopalnych, rozwoju
motoryzacji, wytwarzaniu masowo wyrobów jednorazowego użytku i kumulacji
odpadów, niszczy ekosystemy, od których jesteśmy zależni w naszej biologicznej
egzystencji. Taki wzrost gospodarczy i rozwój cywilizacyjny, nie może trwać bez
końca, bo nie zaspokoi przyszłych potrzeb rosnącej ludności świata”1. Czołowi
przedstawiciele współczesnych państw coraz częściej zdają sobie z tego faktu
sprawę i podejmują działania mające na celu przewartościowanie dotychczasowego sposobu myślenia nie rezygnując, a nawet nie obniżając dotychczasowego
poziomu rozwoju cywilizacyjnego. Jest to zadanie trudne, gdyż trudno osiągnąć
porozumienie dotyczące tego, co zrobić oraz jakie zmiany wprowadzić i gdzie
te działania rozpocząć. Coraz silniejsze przekonanie o potrzebie wprowadzenia
drastycznych zmian dotyczących zarówno sfery społecznej, ekonomicznej, jak
i ekologicznej doprowadziło do opracowania alternatywnej koncepcji kontynuowania dalszego rozwoju cywilizacyjnego w oparciu o zasady zrównoważonego
rozwoju (sustainable development). Dostrzeżenie w porę negatywnych skutków
przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego doprowadziło do podkreślenia innych
czynników niż tylko problemy braku ekonomicznej czy ekologicznej równowa1

A. SKOWROŃSKI: Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego,
„Problemy Ekorozwoju”, vol. 1, nr 2, 2006, s. 47.
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gi, ale także konieczności przyjęcia nowych wzorców konsumpcji, produkcji
i dystrybucji dóbr. Do tej pory większość uwagi poświęcano utylizacji odpadów
i zanieczyszczeniu środowiska, rzadko dochodząc do sedna problemu, którym
jest sposób funkcjonowania społeczeństw. „Tylko w ten sposób, patrząc na cały
proces a nie tylko na jego niepożądane skutki, będziemy postępować zgodnie
z zasadami zrównoważonego rozwoju. (…) Zrównoważony rozwój można rozumieć na dwa sposoby. Jedni uważają go za ciągły, nieprzerwany proces ekologiczny, podczas gdy inni patrzą na niego jako na poszukiwanie sposobu na jak
najlepsze życie, które nie szkodziłoby innym ludziom i żywym stworzeniom.
Podążając tym tropem można stwierdzić, że demokracja jest ważną częścią
zrównoważonego rozwoju. Podstawą demokracji jest przecież równość, która nie
pozwala na krzywdzenie innych w imię własnych interesów”2. Takie założenia
koncepcji rozwoju zrównoważonego powodują, że wprowadzenie jej w życie jest
jednym z największych wyzwań współczesnego świata.
Sięgając do samej genezy koncepcji zrównoważonego rozwoju należy podkreślić, że już na początku lat sześćdziesiątych prowadzono rozważania wokół
przemian cywilizacyjno-świadomościowych. Dostrzeżono wreszcie istotę pogłębiającego się kryzysu globalnego – załamanie się systemu wartości i stylu życia społeczeństw zachodnich. Pojawiło się wówczas wiele publikacji, opracowań
i raportów przygotowanych przez uczonych, działaczy społecznych i publicystów. Jednym z przykładów takich prac była wydana w 1962 r. książka Rachel
Carter Milcząca Wiosna. Autorka wskazywała w niej na związek pomiędzy
intensywnym wykorzystywaniem w rolnictwie dużej ilości nasion wzbogaconych w rtęć a wyginięciem lokalnej populacji trznadli3. Rewolucyjne idee Dzieci
Kwiatów z drugiej połowy lat 60. podważające wartość cywilizacji naukowo-technicznej i sens jej dalszego rozwoju w niezmienionym kierunku dodatkowo
wzmocniły przekonanie o konieczności zaniechania nieracjonalnej eksploatacji
zasobów przyrodniczych w celu osiągnięcia krótkookresowej maksymalizacji
zysków. Skutkiem rozpowszechniania się tych idei w wielu środowiskach, także
wśród elit, była zorganizowana przez ONZ w roku 1972 w Sztokholmie pierwsza
międzynarodowa konferencja na temat środowiska naturalnego. Temat okazał
się rozwojowy i nie poprzestano na wnioskach dotyczących planów opracowania nowych technologii przyjaznych środowisku. Społeczeństwa coraz częściej
aktywnie wyrażały swój sprzeciw wywierając naciski na polityków, żądając
zmiany prawa w kierunku zapobiegania problemom ekologicznym. Rozpoczęto
także dyskusję na temat związku problemów społecznych z ekologicznymi i ekonomicznymi. Podkreślano konieczność kategorycznego odrzucenia myślenia jakoby cała planeta jest do wyłącznej dyspozycji współczesnych ludzi. Ten sposób
myślenia i zaangażowania elit doprowadził do pojawienia się idei „zrównoważonego rozwoju”. W latach 80. coraz częściej dostrzegano potrzebę zachowania
2

G. JUTVIK, I. LIEPINA (red.): Edukacja ku zmianie: Podręcznik edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju, tłum. M. SZKUDLAREK, Program Uniwersytet Bałtycki, „Gandrs”, Gdańsk 2008, s. 8.

3

Więcej w: R. CARSON: Silent Spring, Boston 1962.
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równowagi pomiędzy rozwojem ekonomicznym i społecznym a jego skutkami
dla środowiska naturalnego. Samo pojęcie „zrównoważonego rozwoju” zostało
zdefiniowane przez Światową Komisję do spraw Środowiska i Rozwoju, która
powstała w 1983 roku. Wydana w 1987 roku przez ową Komisję książka Główne
wyzwania świata wskazywała na zrównoważony rozwój, rozumiany jako zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia bez umniejszania szans przyszłych pokoleń
na ich zaspokojenie4.
W dwudziestą rocznicę konferencji w Sztokholmie ONZ wraz ze wspomnianą komisją zorganizowała kolejną, tym razem ogólnoświatową konferencję ekologiczną, na której miały być analizowane zadania na XXI wiek. Odbyła się
ona w Rio de Janeiro w 1992 roku. Głównym efektem jej prac jest szereg dokumentów w tym dwa podstawowe: Deklaracja z Rio oraz Agenda 215. Zawierały one obok ogólnej filozofii zrównoważanego rozwoju także sposoby, zasady
i mechanizmy praktycznego wprowadzania założeń tej koncepcji w życie. Po
raz pierwszy w sposób tak wyraźny dostrzeżono i podkreślono, że wszelkie
zaburzenia w środowisku naturalnym bardzo często są wynikiem stylu życia
mieszkańców danego regionu. Głównym podmiotem zrównoważonego rozwoju są ludzie, którzy mają prawo do zdrowego i twórczego życia w harmonii
z przyrodą. Ze względu na obecne i przyszłe pokolenia ochrona środowiska
musi stanowić nieodłączną część pozostałych procesów rozwojowych. Modele
produkcji i konsumpcji zakłócające ten rozwój powinny być wyeliminowane.
„W procesie zrównoważonego rozwoju, ważny jest nie tylko materialny rozwój,
lecz również intelektualny i duchowy rozwój człowieka. Chodzi więc o przewartościowanie dotychczasowego stylu życia i wprowadzenie «świadomego» człowieka na nową ścieżkę rozwoju, prowadzącą w kierunku jakości, a nie ilości.
Są to założenia o charakterze ideologicznym i życzeniowym, ale mają one uzasadnienie w poszukiwaniu nowych dróg rozwoju cywilizacyjnego”6. Bez zrozumienia tych głównych założeń o głęboko społecznym sensie nie będzie można
mówić o zrównoważonym rozwoju, choćby stosując najbardziej wyrafinowane
technologie produkcji. Agenda 21 uchwalona na szczycie w Rio de Janeiro podkreślała między innymi konieczność edukacji na temat rozwoju zrównoważonego oraz ogromną rolę demokracji uczestniczącej, w której decyzje są podejmowane i wprowadzane w życie przy udziale zwykłych obywateli. W kolejną
rocznicę pierwszego szczytu Ziemi – w 2002 roku – odbył się Światowy Szczyt
Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu, gdzie okazało się, że deklaracje
i podjęte wcześniej zobowiązania, niestety nie były realizowane. Wnioski tym
razem skupiły się wokół sprawy priorytetowej – edukacji na rzecz zrównowa4

Więcej w: G. H. BRUNTLAND (red.): Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford 1987.

5

Dokumenty te zostały przetłumaczone na język polski i opublikowane w Dokumenty
końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro,
3–14.06.1992, Szczyt Ziemi, Warszawa 1993.

6

A. SKOWROŃSKI: Zrównoważony rozwój… op. cit., s. 51.
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żonego rozwoju. „Dekada edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju ONZ
trwa od roku 2005 do 2014 i jest nadzorowana przez UNESCO. Ma ona służyć
realizacji wizji świata, w którym wszyscy ludzie będą mogli korzystać z wysokiej jakości edukacji, która pozwoli im na przyswojenie wartości, zachowań
i postaw niezbędnych do zapewnienia zrównoważonego rozwoju i pozytywnej
transformacji społecznej. Celem dekady jest spowodowanie, by «edukacja na
rzecz zrównoważonego rozwoju (stała się – przyp. tłum.) przedmiotem nauki
w szkołach i innych instytucjach edukacyjnych, po to żeby podkreślić centralną rolę edukacji i uczenia się we wspólnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju»”7. Główne przesłanie Światowego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju
w Johannesburgu znalazło swoje odzwierciedlenie także w dokumentach polskich – w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Polski do roku 2025. Działania szczegółowe obejmują trzy zasadnicze wymiary: społeczny, ekonomiczny
i ekologiczny. Szeroki wachlarz aktywności w ramach tych wymiarów daje dość
jasną odpowiedź na pytanie czym jest rozwój zrównoważony. Jednak jak zauważają badacze „można oczywiście zrównoważony rozwój definiować szerzej, jak
również odnosić go nie tylko do kwestii ekonomicznych, społecznych czy ekologicznych, omawiając to zagadnienie można rozwinąć również wątek polityczny
czy chociażby filozoficzny”8.
Podsumowując, idea rozwoju zrównoważonego może być uznawana za „świadomie określoną próbę uniknięcia samozagłady, utrzymania wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego z jednocześnie prowadzonym dalej postępem cywilizacyjnym”9. Wiąże się z określonymi zmianami przede wszystkim w funkcjonowaniu społeczeństw i w pogłębianiu świadomości ludzi w zakresie stylu życia,
jaki wybierają. Ma to znaczenie dla realnego wprowadzania postanowień kolejnych konferencji środowiskowych.

2. STYLE ŻYCIA – DEFINICJE, KATEGORIE I PODZIAŁY W UJĘCIU
SOCJOLOGICZNYM I MARKETINGOWYM

Analizując rozwój społeczny trudno pominąć ważny wątek, jakim jest styl życia.
W kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju jest on sprawą zasadniczo
wpływającą na zgodność założeń tej koncepcji z jej potencjalnymi efektami.
Mając na uwadze wartości, jakimi kierują się twórcy koncepcji rozwoju zrównoważonego na początek należy dobrze określić czym jest styl życia generalnie
i jakie ma znaczenie w kontekście kształtowania zrównoważonego rozwoju.

7

Cyt. za: G. JUTVIK, I. LIEPINA (red.): Edukacja ku zmianie: Podręcznik… op. cit., s. 9–10.

8

A. CUDOWSKA-SOJKO: Zrównoważony rozwój a globalizacja konsumpcji, „Handel Wewnętrzny.
Pismo Środowiska Badaczy Problemów Rynku. Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku”, vol. 7/8, t. 1, 2012, s. 17–18.

9

A. SKOWROŃSKI: Zrównoważony rozwój… op. cit., s. 48.
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Badacze określają styl życia jako zakres i formy codziennych zachowań jednostek lub grup określone przez ich usytuowanie społeczne. Wyraża się on w zachowaniach manifestujących położenie społeczne jednostek. Styl życia jest postrzegany jako charakterystyczny dla określonego położenia społecznego, przez
co umożliwia szeroko rozumianą społeczną lokalizację innych ludzi. Pojęcie to jest
szczególną kategorią, kluczową dla nauk społecznych, jednak obejmuje nie tylko
zachowania ludzkie, ale i psychofizyczne mechanizmy leżące u podstaw owych
zachowań: ludzkie motywacje, potrzeby, akceptowane wartości. Określony styl
życia jest dowodem przynależności do danej grupy, przez co daje jednostce poczucie więzi, bezpieczeństwa i sprzyja wyraźnej samoidentyfikacji. Cała grupa takich
jednostek wyróżnia się z szerszej zbiorowości, a utrwalanie określonego stylu życia
wzmacnia trwałość i ciągłość tej grupy. Jednostki praktykujące określony styl życia mają poczucie poczucia sensowności własnych zachowań w życiu codziennym
i mogą wyrażać swoją osobowość w sposób społecznie akceptowany10. Podstawowe
elementy składowe stylu życia wiążą się z wachlarzem sfer życia, w których jednostka uczestniczy. Do tych podstawowych aktywności należy praca: jej charakter,
a także stosunek do niej. Oprócz tego istotne są sposoby zaspokajania potrzeb intelektualnych, estetycznych, związanych z konsumpcją dóbr materialnych, z zachowaniami dotyczącymi utrzymywania higieny i stosunku do zdrowia, zarządzania
czasem – w tym cykliczności danych zachowań, ze stosunkiem do religii, kultury,
określonych wartości, uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym i postaw wobec spraw publicznych. Znaczącym elementem stylu życia są także formy współżycia między ludźmi: podziały ról w rodzinie, zachowania wynikające ze stosunków
towarzyskich, przyjacielskich, sąsiedzkich. Socjologiczna perspektywa definiowania stylu życia uwzględnia także odniesienie do klas społecznych, warstw i grup,
których jednostka jest reprezentantem. Analizując pojęcie stylu życia należy także
pamiętać o jego psychologicznych i filozoficznych ujęciach, które kładą nacisk na
doświadczenie jednostki, jej świadome i podświadome kształtowanie cech, zainteresowań, sposobów postrzegania świata, odnoszenia się do określonych wartości
i kierowania się specyficznymi motywacjami. Badacze podejmują się trudnej próby
klasyfikacji stylów życia ludzkiego. Z punktu widzenia filozoficznej antropologii
można wyróżnić styl życia zorientowany na siebie, na ludzi i na świat. Z punktu widzenia czasu można wyróżnić styl życia zwrócony ku przyszłości, ku teraźniejszości i skierowany ku światu wartości. Jeszcze innym podziałem jest uwzględnienie
generalnie stosunku do życia – wyróżniony został dzięki temu styl uczestniczący
i zdystansowany11. Wszystkie te podziały są istotne z naukowego punktu widzenia,
gdyż wskazują na różnorodne aspekty tego zjawiska.
Podejmowanych prób kategoryzacji stylów życia jest całkiem sporo, jedno
jest jednak pewne, że styl życia rozumiany jako zbiór cech bytowania w zestawieniu z innymi cechami jest przyczynkiem do zróżnicowania społecznego.
Według Andrzeja Tyszki można wyodrębnić różnice społeczne ze względu na:
10

Więcej w: A. SICIŃSKI (red.): Styl życia: koncepcje i propozycje, Warszawa 1976.

11

Więcej w: B. SUCHODOLSKI: Kształt życia, Warszawa 1979.
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1)
2)
3)
4)
5)

bogactwo – dochody, standard bytowy;
poziom konsumpcji;
rodzaj pracy i prestiż zawodu – praca fizyczna czy umysłowa;
pracę kierowniczą czy wykonawczą;
stopień realizacji interesów i potrzeb – zdrowie, wypoczynek, oświata,
potrzeby mieszkaniowe;
6) kultury życia codziennego – rozrywki;
7) upodobania estetyczne;
8) cechy zachowania towarzyskiego12.
Co ciekawe, każda z tych klasycznych już kategorii wiąże się ze sobą, a biorąc
pod uwagę społeczeństwo konsumpcyjne należy uwzględniać wszystkie wariacje i zestawienia. Jednakże szczególnie istotnym podziałem stylów życia, biorąc
pod uwagę koncepcję rozwoju zrównoważonego oraz kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego jest ten dokonany z ekonomiczno-marketingowego punktu widzenia przez amerykańskich uczonych. Na podstawie klasyfikacji VALS
(Values And Lifestyles) uwzględnili oni dziewięć typów stylów życia:
• Survivors – cel przetrwanie, chcą tylko przeżyć, należą do niego ludzie
z upośledzonych warstw społecznych, wykazujący skłonność do rozpaczy, depresji i zamknięcia w sobie, wyznawany przez 4% badanych;
• Sustainers – wytrwali, przedstawiciele biedniejszych warstw społecznych, walczący o wyjście z biedy, wyznawany przez 7% badanych;
• Belongers – konformiści, ludzie konwencjonalni, konserwatywni, nostalgiczni, nie wykazujący chęci do eksperymentowania i pragnący raczej
dopasować się do grupy niż się z niej wyróżniać, stanowią 33% populacji;
• Emulators – naśladowcy. To ludzie ambitni, świadomi swego statusu,
chcący osiągnąć wielki sukces. Pną się do góry. 10% społeczeństwa;
• Archivers – ludzie sukcesu. To liderzy w społeczeństwie, potrafią działać
i prowadzą dostatnie życie. 23% badanych;
• I – am – me – Ja to ja. Ludzie młodzi, zaabsorbowani sami sobą, skłonni
do różnych zachcianek. 5% badanych;
• Experimentals – poszukiwacze doświadczeń. Należą do niej ludzie prowadzący bogate życie wewnętrzne i chcący bezpośrednio doświadczyć
wszystkiego, co życie może im zaoferować. Stanowią 7% badanej grupy;
• Societaly concious – społecznicy. Ludzie, którzy odczuwają głęboki sens
odpowiedzialności społecznej i pragną działać dla poprawy warunków
życia innych. 9% ankietowanych;
• Integrates – zintegrowani. Ludzie w pełni dojrzali psychologicznie, którzy łączą najlepsze elementy tego, co jest dyktowane przez wewnętrzną
psychikę oraz tego co dyktuje otoczenie zewnętrzne13.
12

A. TYSZKA: Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Warszawa 1971, s. 19.

13

S. KUŚMIERSKI, D. OSTROWSKI: Marketing. Podstawowe pojęcia i procedury, Warszawa 2004,
s. 35.
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Wyróżnione powyżej typy są szczególnie przydatne przy opracowywaniu badań i konstruowaniu podejść marketingowych do określonych segmentów rynku. Wyodrębnione w ten sposób grupy ludzi charakteryzujące się jednolitością
poglądów, dążeń i motywów praktykują określone wzorce konsumpcji.
Znając głębsze uwarunkowania usytuowania się jednostek w określonej grupie można ukierunkować ich zachowania do działań najbardziej wskazanych
z marketingowego punktu widzenia. Stąd rodzi się potrzeba stałego pogłębiania
wiedzy socjologicznej osób decydujących o wprowadzaniu nowych produktów
na rynek, ale także szerzej współdecydujących o rodzaju i zakresie szeroko rozumianej konsumpcji. Będąc tego świadomym specjaliści z zakresu marketingu
koncentrują się w głównej mierze na określeniu profilu konsumenta. Okazuje
się to jednak dość skomplikowane biorąc pod uwagę współzależność rodzajów
stylów życia. Typologia opracowana przez Stanford Research Institute International w ramach programu VALS 2 wyodrębnia osiem rodzajów stylów życia osób dorosłych opartych na własnej orientacji jednostki, czyli jej wzorcach
postaw i działań oraz posiadanych zasobach. Wyodrębniono także trzy wzorce
koncentrujące się wokół zasad, statusu oraz działań. Wyodrębnione style życia
według VALS 2 to:
Orientacja na rozbudowę własnych zasobów:
• Samorealizujący się – 8% – pociągają ich lepsze produkty. Przychylni nowym produktom i technologiom. Sceptyczni wobec reklamy. Intensywni
czytelnicy różnorakich publikacji. Widzowie TV.
• Walczący – 14% – Lojalni wobec marki. Korzystają z kuponów i szukają
przecen. Ufają reklamie. Często oglądają TV, czytają brukowce i magazyny dla kobiet.
Orientacja na zasady:
• Spełnieni – 11% – małe zainteresowanie prestiżem lub wizerunkiem. Ponadprzeciętni konsumenci produktów dla domu. Zainteresowani programami edukacyjnymi i sprawami społecznymi. Czytają dużo i często.
• Wierzący – 16% – etnocentrycy. Oporni w zmianach nawyków. Szukają
dobrych okazji w zakupach. Intensywni widzowie TV. Czytają publikacje
na tematy ogólne, na temat domu, działki.
Orientacja na status:
• Dążący do osiągnięć – 13% – preferują produkty najwyższej jakości. Podstawowy rynek docelowy dla wielu produktów. Średnio intensywni widzowie TV. Czytają o gospodarce, polityce, a także praktyczne poradniki.
• Starający się – 13% – dbający o wizerunek. Ograniczony dochód dyskrecjonalny. Dużo wydają na ubrania i produkty pielęgnacyjne. Wolą TV od
czytania.
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Orientacja na działania:
• Bazujący na doświadczeniu – 12% – pociąga ich moda i gadżety. Dużo
wydają na życie towarzyskie. Kupują pod wpływem impulsu. Przychylni
reklamie.
• Wykonawcy – 14% – poszukują wygody, trwałości i wartości. Obojętni
na luksus. Kupują podstawowe towary, słuchają radia, czytają magazyny
hobbystyczne14.
Biorąc pod uwagę założenia koncepcji rozwoju zrównoważonego wspólnym
mianownikiem okazują się być wyznawane wartości. Wielowymiarowość ról pełnionych przez każdego członka społeczeństwa skutkuje brakiem możliwości jednoznacznego określenia stylu życia przypisanego bez żadnej wątpliwości danej
jednostce. Zwykle reprezentuje ona kilka stylów życia.
Analizując style życia należy wiązać wiele różnych obszarów życia społecznego. Jednym z dość oczywistych nawiązań jest uwzględnienie czynników o charakterze kulturowym, na podstawie których wyodrębniono dwanaście kultur
konsumentów, uporządkowanych w pięć grup:
• kulturę hedonistyczną – gdzie zaliczamy koneserów, smakoszy, snobów,
narcyzów;
• kulturę praktyczną – gdzie zaliczamy oszczędnych;
• kulturę ideową – gdzie zaliczyć można zielonych i nawiedzonych;
• kulturę świadomą – gdzie zaliczyć można skromnych i autorefleksyjnych;
• kulturę nowoczesną – gdzie zaliczyć można eksperymentatorów i kosmologów15.
Kształtując postawy społeczne uwzględniające założenia rozwoju zrównoważonego należy być świadomym złożoności zjawisk kształtowania stylów życia. Często jesteśmy świadkami bezmyślnego odwoływania się w misji przedsiębiorstw – szczególnie produkcyjnych – do rozwoju zrównoważonego. Nierzadko
są to wyłącznie nieprzemyślane działania PR-owe, rozumiane powierzchownie
i zakładające w efekcie krótkoterminowy efekt wizerunkowy. Konsekwentne
trzymanie się długoterminowych strategii wymaga trwałego nastawienia na ciągłe uzupełnianie wiedzy na temat ewoluującego otoczenia społecznego.

3. SPOŁECZEŃSTWO KONSUMPCYJNE, KONSUMENCI I PROCESY WSPÓŁZALEŻNE
Rzeczywistość społeczna zmienia się na tyle intensywnie, by nawet uważnemu
obserwatorowi umknęło wiele istotnych wątków. Ekonomiści dowodzą, że w ciągu ostatnich czterdziestu lat konsumpcja globalna wzrosła czterokrotnie, a w ciągu
następnych 40 możliwe, że wzrośnie jeszcze dwukrotnie16. Ma to swoje uzasad14

K. PRZYBYŁOWSKI, S. W. HARTLEY, R. A. KERIN, W. RUDELIUS: Marketing, Warszawa 1998, s. 125.

15

Na podstawie: L. NOWAK: Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Poznań
1995, s. 171.

16

Na podstawie: J. R ANDERS: 2052. A Global Forecast for Next Forty Years, Vermont 2012.
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nienie w ograniczonym dostępie do zasobów naturalnych. Dominująca w XIX
wieku logika industrializmu zakładała rozwój metod produkcji surowców. Priorytetem było podnoszenie poziomu produkcji jako aktywności pożytecznej społecznie, gdyż zapewniała stabilność gospodarczą. „Owe nieustanne ulepszanie
technologii produkcyjnych spowodowało, że wrastała również wydajność fabryk, ergo więcej towarów można było wyprodukować i skonsumować. Problem nadprodukcji stawał się coraz bardziej realny, dlatego zaczęły pojawiać się
nowe, tańsze i szybsze metody dystrybucji, na przykład domy towarowe. (…)
Z czasem w rozwiniętych społeczeństwach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej produkcja stała się na tyle wysoka, a sytuacja materialna szerokich mas
na tyle dobra, że zwykła konsumpcja towarów przekształciła się w konsumpcję
mającą na celu osiąganie wyższego standardu życia – wyższego albo przynajmniej takiego samego jak sąsiada”17. Pierwsze analizy konsumpcji prowadzone
były w ujęciu ekonomicznym. Mimo, że Adam Smith przyznawał konsumpcji
ogromne znaczenie określając ją jako jedyny cel i zadanie wszelkiej produkcji,
to jednak dopiero propopytowa teoria ekonomii Johna M. Keynesa koncentruje
uwagę badaczy na aspektach wykraczających poza ramy klasycznej ekonomii.
„Analizę statyczną opartą na kategorii użyteczności preferencji i wyboru należy
zastąpić badaniami odwołującymi się do zjawiska oczekiwania. Ten nowy czynnik umożliwia prowadzenie analizy w wymiarze dynamicznym. Zdaniem Johna
M. Keynesa konieczne jest więc skupienie uwagi na popycie, a w szczególności
poddanie analizie społecznej skłonności do konsumpcji”18. Zastanawiając się
głębiej nad nimi należy dostrzegać różnorodność i dynamikę procesów, jakie je
kształtują od lat.
Na szereg czynników natury społecznej wpływających na zachowania konsumenckie i tworzenie się społeczeństwa konsumenckiego wskazywał od lat
francuski socjolog i filozof kultury, jednocześnie radykalny krytyk globalizacji
– Jean Baudrillard. Podkreślał, że potrzeby ludzkie są szczególnego rodzaju wyróżnikami kulturowymi, sytuują jednostkę w społecznej stratyfikacji i mają znaczenie o tyle, że prowadzą je ku potencjalnym awansom19. Wraz z pojawianiem
się nowych potrzeb producenci wytwarzają nowe dobra, co w sumie zamyka się
w pętli, gdyż nowe potrzeby są też celowo kreowane. Kultura konsumpcji związana jest z tworzeniem dóbr materialnych jako szczególnych symboli statusu
społecznego, jego oznak. Jak podkreśla J. Baudrillard jednostki stopniowo są
przyuczane do konsumpcji, wręcz tresowane, co razem jako zjawisko tworzy
swoisty model uspołecznienia. Na podobne powiązania wskazywał polski socjolog Felicjan Bylok przyjmujący założenie, że dobra konsumpcyjne to fragment
17

G. MAKOWSKI: Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego,
Warszawa 2004, s. 25–26.

18

S. PARTYCKI: Zarys teorii socjologii gospodarki, Lublin 2004, s. 76.

19

J. BAUDRILLARD: Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wyd. Sic!, Warszawa
2006.
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materialnej rzeczywistości odzwierciedlającej kulturę, preferencje estetyczne,
motywacje i jednostkowe dążenia20. Jednocześnie następuje zmiana oczekiwań
konsumentów wobec dóbr, którzy poszukują produktów mających znaczenie
symboliczne, coraz bardziej złożone.
Na interesujący aspekt funkcjonowania społeczeństwa konsumpcyjnego
wskazywał także Zygmunt Bauman podkreślając, że jest to nowa forma organizacji życia społecznego. Analogicznie do społeczeństwa industrialnego, w którym
jednostka zmuszona była pełnić rolę pracownika, w społeczeństwie konsumpcyjnym jest ona zmuszona pełnić rolę konsumenta. Pracownik jest ciągle ważny,
ale nie jest on już reprezentantem masowej siły roboczej21. Bauman wskazał na
konkretny zespół cech i zachowań określonych przez niego syndromem konsumpcyjnym. Zdefiniował go jako szczególny sposób kształtowania postaw na
podstawie określonych sposobów poznawania świata, oceniania go w oparciu
o szczególne wartości oraz przekonań ukrytych lub też demonstrowanych otwarcie. Bauman podkreśla, że istotą konsumpcji jest postrzeganie jej jako celu samego w sobie, czegoś co „(…) siebie podtrzymuje i wzmaga, i wyłącznie służy”22.
To w danym momencie konsument chce zaspokoić swoje potrzeby, a satysfakcja
powinna być natychmiastowa. Ciągłe nabywanie i natychmiastowe zużywanie
dóbr konsumpcyjnych skutkuje stałym napięciem psychicznym konsumentów
i powoduje konieczność poszukiwania nowych dóbr na rynku. W innych pracach
Bauman wskazuje, że im więcej ma się wolności wyboru, tym wyższą pozycję
w hierarchii społecznej się zajmuje. W zależności od tego jednostka może być
„doskonałym turystą” czy „beznadziejnym włóczęgą”23. Ekspansja określonych
wzorców konsumpcyjnych i wartości z nimi związanych jest charakterystyczna
dla mieszkańców krajów rozwijających się, co jest wynikiem rozwoju procesów
globalizacji konsumpcji.
Następujące coraz dynamiczniej procesy globalizacji stały się czynnikami
wzmacniającymi konsumpcję. Towarzyszy temu proces urbanizacji, szybki przyrost liczby ludności oraz zmiany gospodarcze występujące w świecie. Według
światowych raportów w 2030 r. ludność miejska będzie stanowić prawie 60%, co
oznacza przyrost o około 8 punktów procentowych w ciągu dwóch dekad. Zjawisko to dodatkowo nie będzie równomierne w skali globu. Wskaźnik przyrostu
ludności miejskiej w krajach wysokorozwiniętych będzie niższy niż w przypadku obszarów rozwijających się24. Czynnikiem wzmacniającym konsumpcję jest
globalizacja, rozumiana jako procesy współzależności i integracji państw, społe20

F. BYLOK: Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium socjologiczne, „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2013.
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Z. BAUMAN: Globalizacja, Wyd. PIW, Warszawa 2000.

22

Z. BAUMAN: Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wyd. Sic!, Warszawa 2006, s. 174.

23

Z. BAUMAN: Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wyd. Sic!, Warszawa 2000, s. 151.
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Na podstawie: World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, United Nations Department of Economic and Social Affairs/Population Division, New York 2012.
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czeństw, gospodarek i kultur. Efektem globalizacji jest nieustanne ujednolicanie
we wszystkich sferach życia społecznego obejmując nie tylko gospodarkę, ale
także kulturę, w tym wzory zachowań konsumpcyjnych. Niemożność zrealizowania potrzeb społecznych na podobnym poziomie w różnych społeczeństwach
rodzi konieczność nieporównywalnie wytężonej pracy i frustrację z tego powodu.
Obok globalizacji i urbanizacji równie istotne w kształtowaniu społeczeństwa konsumpcyjnego są procesy integracji i usieciowienia. Globalne inicjatywy
wspierające znoszenie barier w handlu i tym samym kreowanie konsumpcji wraz
z licznymi regionalnymi i lokalnymi porozumieniami zdecydowanie tworzą
bodźce pro konsumpcyjne. Współpraca z dużymi rynkami, takimi jak Chiny czy
kraje Ameryki Południowej, nabierająca formalnego charakteru sprzyjać będzie
poszerzaniu obszarów konsumpcji masowej. Do tego swobodne wytworzenie się
nowych kanałów sprzedaży poprzez Internet sprawia, że zwiększa się poziom
konsumpcji na całym świecie. Sieć umożliwia kształtowanie opinii – w szczególności wśród młodych ludzi – poprzez przekazywanie informacji w najbardziej odległe zakątki globu i wytwarzanie niekoniecznie prawdziwych potrzeb.
Poziom zadowolenia z posiadanych dóbr jest zależny od układu odniesienia,
a ten zmienia się wraz z dostępem do najnowszych informacji.
Konsumpcja, czyli najogólniej spożycie dóbr i usług odgrywa współcześnie
istotną rolę, ponieważ stanowi podstawę wzrostu produkcji, a przez to PKB.
Wyraźnie przyczynia się do innowacyjności, ponieważ wymusza skracanie cykli
życia produktów poprzez oferowanie ulepszonych zamienników. Na tej płaszczyźnie rodzi się wiele nieracjonalnych decyzji, dotyczących chociażby nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych czy powstawania znacznych
ilości odpadów. Takie zjawiska doprowadzają w konsekwencji do wystąpienia
środowiskowych granic wzrostu, na co wskazywali badacze już w latach siedemdziesiątych25.
Uczeni coraz częściej zwracają uwagę na konieczność zmiany wzorców konsumpcji. Erich Fromm analizując konsumpcyjny styl życia odnosił się do postaw typu „mieć”26. Ich przeciwieństwem są postawy typu „być”, które wiążą
się z wartościami promowanymi w ramach koncepcji zrównoważonego rozwoju. Nastawienie konsumpcyjne ukształtowało człowieka o nowych podstawach
tożsamościowych poszukującego przyjemności i szczęścia w konsumowanych
dobrach. „Dawniej tym, co określało tożsamość była religia, otoczenie społeczne
lub przynależność klasowa. Dziś tożsamość jednostki określa to, co ona konsumuje. «Jestem tym, co kupię», «Robię zakupy, więc jestem». We współczesnym
społeczeństwie tożsamość można sobie kupić, ale ta tożsamość nie jest dana raz
na zawsze (tak jak kiedyś dobre urodzenie), bowiem należy ją wciąż potwierdzać kolejnymi zakupami. Można sobie stworzyć dowolną tożsamość pod wa25

Więcej w: D. H. MEADOWS, D. L. MEADOWS, J. R ANDERS, W. W. BEHRENS III: Granice Wzrostu, Warszawa 1973.
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Więcej w: E. FROMM: Mieć, czy być?, Poznań 1995.
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runkiem posiadania wystarczających środków (…)”27. Kategoria przyjemności
jest jedną z kluczowych dla bycia konsumentem. Przyjemność dokonywania zakupów wiąże się z różnorodnością sytuacji, których konsument doświadcza: demonstrowaniem swojej indywidualności poprzez nabywanie luksusowych dóbr,
uczestniczenie w zabawie, przebywanie w otoczeniu przepychu i elegancji, koncentrowanie uwagi sprzedawców na swojej osobie. „Konsumenta nastawionego
na osiąganie przyjemności cechuje przede wszystkim zachowanie, w którym
dominuje nastawienie na nowości w ofercie rynkowej, osiąganie przyjemności
przez oglądanie reklamy, wystaw sklepowych i spacerowanie po dużych sklepach oraz przez sam akt kupna”28. Kreowanie nowych tożsamości konsumenta
musi uwzględniać zasadę przyjemności i poszukiwania szczęścia. To kategorie
z gruntu bardzo filozoficzne, trudne do zrozumienia przez najwybitniejsze umysły, a jednak z powodzeniem stosowane w zabiegach marketingowych.

4. PROSUMPCYJNY STYL ŻYCIA – PERSPEKTYWA TWÓRCZEJ WOLNOŚCI?
Coraz ostrzejsza konkurencja wymusiła na przedsiębiorstwach poważniejsze
liczenie się z opinią konsumentów. W ten sposób rozwinęła się szeroka dziedzina badań rynkowych. Klient, który składa zamówienie chce być traktowany ze
swoim wyobrażeniem tego, co daje mu przyjemność i satysfakcję. Chce często
sam włączyć się w proces projektowania swojego indywidualnie dostosowanego
do własnych potrzeb produktu. Samodzielnie projektuje, tworzy i kreuje korzystając ze swojej wiedzy, doświadczenia oraz możliwości, na które pozwala mu
fantazja. Tego typu podejście kształtowane szczególnie w II połowie XX wieku trafiło także na podatny grunt na płaszczyźnie duchowych ruchów odnowy
i samopomocy w funkcjonowaniu nowych społeczności, gdzie konsument stał
się prosumentem. W tych warunkach zacierają się granice między sferą konsumpcyjną i produkcyjną.
Termin „prosument” oznacza konsumenta zaangażowanego w jednoczesną
produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług. „Prosument” jest zbitką słowną z języka
angielskiego – prosumer – professional/producer + consumer. Podobnie jak inne
tego typu zestawienia słowne – grywalizacja, glokalizacja czy netykieta – termin „prosument” wskazuje na nowe zjawisko społeczne, jakim jest współudział
dotychczas klasycznie rozumianych konsumentów w tworzeniu produktów
i usług. Pojęcie to zostało wprowadzone w 1980 roku przez pisarza i futurystę
Alvina Tofflera. Jego dogłębna analiza dotyczyła między innymi procesów wymiany, jakie zachodziły w historii społeczeństw. Podkreślił, iż w pierwszej fali
rozwoju społecznego jednostki produkując na własne potrzeby także były prosumentami. „W czasach pierwszej fali ludzie korzystali głównie z tego, co sami
27

A. BOROWSKA: Społeczeństwo konsumpcyjne – charakterystyka, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej – Ekonomia i Zarządzanie”, z. 14, 2009, s. 10–11.
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F. BYLOK: Orientacja na przyjemność w zachowaniach konsumentów, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1, Częstochowa 2012, s. 54.
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wyprodukowali. Nie byli oni producentami ani konsumentami w powszechnie
przyjętym sensie. Można by ich natomiast nazwać «prosumentami». Dopiero
rewolucja przemysłowa wbiła klin między obie funkcje i rozdzieliła je, wprowadzając podział na producentów i konsumentów. Tak powstał szybko rozwijający
się rynek, czyli sieć wymiany handlowej; ów labirynt kanałów, którymi docierają do klientów produkowane przez innych towary lub usługi i odwrotnie”29.
Wskutek tego przejścia zmieniło się wiele obszarów życia społecznego. Jednak
z czasem rosnąca produkcja i bierna, masowa konsumpcja nie wystarczyła wielu
producentom, by utrzymać się na rynku. Alvin Toffler opisując z kolei trzecią
falę wskazywał, iż konsument nowego typu rezygnując częściowo z produkcji
zmienił także swój styl życia w kierunku prosumenckim. Jednostki same projektują lub modyfikują produkty zgodnie z własnymi upodobaniami. Producenci są
zmuszeni oddać do dyspozycji konsumentów część z działań produkcyjnych tracąc kontrolę nad produktem finalnym, wmawiając jednocześnie swoim klientom
zaspokojenie tym sposobem dodatkowych potrzeb. Coraz trudniej kupić gotowe
produkty, a i konsumenci poszukują możliwości indywidualnego wyrażenia siebie. Koncentracja na kliencie wiąże się z uwzględnieniem jego potrzeb dotyczących kreacji, modyfikowania i zaangażowania w proces tworzenia produktów.
Wszystkie te zjawiska mają wpływ na styl życia. Zanika tradycyjny podział na
czas pracy i czas wolny, a wzrost czasu wolnego wypełniany jest atrakcyjnymi
działaniami prosumpcyjnymi spełniającymi często wyrafinowane zachcianki.
Alvin Toffler wyróżnił dwie główne kategorie prosumentów:
• prosumenta zaangażowanego w czynności prosumpcji pierwszej fali,
• prosumenta zaangażowanego w czynności prosumpcji trzeciej fali.
W pierwszym przypadku dominowało nastawienie głównie na korzyści ekonomiczne płynące z czynności prosumpcyjnych, natomiast prosument trzeciej fali
oczekuje korzyści społecznych i ekologicznych. Ten podział stał się jedną z podstaw teoretycznych do rozwinięcia teorii rozwoju zależnego, szczególnie w odniesieniu do ekologii. Współczesny prosument bowiem jest często bardzo aktywny
w obszarze ochrony środowiska. Określenia prosument używa się w stosunku do
producentów/konsumentów energii z mikro- i małych źródeł odnawialnych. Tego
typu jednostki często posiadają szeroką wiedzę o interesujących je produktach
i usługach. Wykorzystują tę wiedzę przy podejmowaniu decyzji zakupowych,
chętnie dzieląc się nią z innymi na forach internetowych. Poprzez sieć biorą aktywny udział w tworzeniu oraz w promowaniu produktów i usług ulubionej marki. Taki bezpośredni udział w strukturze firm poszerza stopniowo zakres współpracy z pozostałymi uczestnikami rynku, zacierając granice między produkcją
i konsumpcją.
Według Dona Tapscotta, prosumpcja wyraża się po pierwsze w utracie przez
firmy kontroli nad produktami, ale także w konieczności udostępniania klientom
odpowiednich narzędzi i materiałów oraz w nowego rodzaju partnerstwie, gdzie
29

A. TOFFLER: Trzecia fala, Warszawa 1986, s. 310.
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klienci stają się partnerami producentów. Obie strony dzielą się też korzyściami,
tak by zaangażowanie to się opłacało30. Don Tapscott zwrócił także uwagę na
fakt, że dzięki wspólnemu udziałowi producentów i konsumentów w tworzeniu produktów i usług powstają społeczności o wspólnych zainteresowaniach,
współpracujące razem nad nowymi rozwiązaniami31.
Polscy badacze ze względu na zakres współpracy wyróżnili kilka rodzajów
prosumentów32:
• uczestniczących w prosumpcji indywidualnej, którą cechuje całkowity brak
kooperacji, pełna niezależność prosumenta od innych uczestników rynku.
Występuje wtedy, gdy prosument jako jednostka uczestniczy w procesie
prosumpcji samodzielnie;
• uczestniczących w intra-prosumpcji: czyli prosumpcji kolektywnej, zachodzącej wyłącznie w obrębie grupy prosumentów;
• uczestniczących w procesie współprojektowania bądź współprodukcji
produktu;
• uczestniczących w inter-prosumpcji, zachodzącej pomiędzy grupą prosumentów a producentem;
• zaangażowanych w formy współpracy prosumenta-internauty z producentem, (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) w celu opracowania nowych bądź ulepszenia istniejących produktów.
Prosumpcyjny styl życia zatem, to szansa na spełnianie potrzeb konsumenta
z uwzględnieniem tego indywidualnego podejścia przez faktycznych producentów. „(…) Będziemy zapewne zdolni stworzyć zupełnie nowe style życia. Będą
one zaspokajać więcej rozmaitych potrzeb człowieka, będąc mniej monotonne,
bardziej twórcze i słabiej związane z rynkiem niż ten styl życia, który cechuje
cywilizację drugiej fali”33. Alvin Toffler podkreśla, że trudno wyrokować, jaki
będzie prosumpcyjny styl życia, jednak z całą pewnością przesunięcie aktywności i zmiana proporcji między produkcją na użytek własny a produkcją na wymianę będzie niczym ładunek wybuchowy dla funkcjonującego w przyszłości
systemu gospodarczego oraz systemu wartości.

30

Więcej w: D. TAPSCOTT, A. D WILLIAM: Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko
zmienia, Warszawa 2008, s. 215–216.

31

Na podstawie D. TAPSCOTT: Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat,
Warszawa 2010, s. 351.

32

Na podstawie T. SZYMUSIAK: Prosumpcja – wyzwanie dla marketingu oraz zarządzania.
Charakterystyka oraz klasyfikacja współczesnego Prosumenta. Studium przypadku: Polacy
a Niemcy, [w:] Finanse, Zarządzanie i Rachunkowość. Polska, Europa, Świat 2020, (red.)
D. ADRIANOWSKI, K. PATORA, J. SIKORSKI, Łódź 2013.

33

A. TOFFLER: Trzecia fala… op. cit., s. 327.
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ZAKOŃCZENIE
Społeczny wymiar funkcjonowania społeczeństwa prosumpcyjnego wymaga od
jego świadomych twórców znajomości podstawowych pojęć, takich jak styl życia, rozwój zrównoważony czy samego pojęcia prosumenta. Podstawowym założeniem opracowania było pogłębienie w tym zakresie świadomości kreatorów
takiego społeczeństwa jako jego odpowiedzialnych twórców i głównych decydentów. Wiedza socjologiczna ma charakter fundamentalny dla wielu planowanych zmian rozwojowych, i to nie tylko dla całego społeczeństwa, ale także dla
przedsiębiorstw i organizacji różnego typu. Analizowanie realizowanych praktyk
społecznych i wzorów kulturowych w ramach stylu życia świadomych prosumentów pozwala na wzbogacanie wachlarza działań decydentów i osób uprawnionych, promujących oraz kształtujących społeczeństwo prosumpcyjne. Osoby
te powinny mieć świadomość wielowymiarowości życia społecznego, istnienia
sporów teoretycznych i metodologicznych we współczesnych naukach społecznych. Znając związek różnorakich uwarunkowań społeczno-kulturowych, historycznych i filozoficznych z funkcjonowaniem współczesnych struktur i instytucji
społecznych będzie możliwe określenie zasad i etapów tworzenia społeczeństwa
prosumpcyjnego z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego.
Warto zatem mieć na uwadze założenia tej koncepcji i zgodnie z nią podejmować wysiłki kształtowania właściwego stylu życia, który będzie sprzyjał zachowaniom prosumpcyjnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych
konsumentów nie należy zapominać o ich nowo uświadomionych potrzebach,
opartych jednak o te same od lat wartości – poszukiwania szeroko rozumianej
przyjemności i szczęścia. Stałe pogłębianie wiedzy w tym zakresie powinno być
ściśle związane z kształtowaniem umiejętności dokonywania obserwacji i właściwej interpretacji zachodzących procesów kształtowania stylów życia. Głębsza świadomość pozwoli na poszukiwanie optymalnych rozwiązań, pobudzanie
kreatywności, przedsiębiorczości, inspirowanie zmian społecznych, budowanie
postaw prospołeczych i etycznych.
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STRESZCZENIE
Głęboka świadomość zjawisk i procesów społecznych zachodzących we współczesnych społeczeństwach powinna towarzyszyć nie tylko znawcom tematów
społecznych, ale także osobom odpowiedzialnym za kształtowanie społecznej
rzeczywistości we wszystkich jej wymiarach. Zrównoważony rozwój narzuca określony sposób myślenia o swoim życiu i poczucie odpowiedzialności za
przyszłe pokolenia. Świadomie dokonywane na tej podstawie wybory kształtują
w konsekwencji określone style życia, które pomagają osiągnąć zamierzone cele.
Analiza stylów życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju wiąże się z całym zestawem pojęć funkcjonujących w naukach społecznych, które ściśle korespondują z pojęciem konsumpcji zrównoważonej, określonymi zachowaniami
ekologicznymi ze strony konsumentów oraz kształtowaniem przestrzeni wpływającej ostatecznie na jakość życia. Pojawienie się nowego porządku opartego
na konsumpcji oraz jej umasowienie począwszy od pierwszej rewolucji przemysłowej, aż po współczesne bombardowanie informacją spowodowało narastanie
kryzysu o charakterze globalnym. Dostrzeżenie w porę negatywnych skutków
przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego doprowadziło do podkreślenia innych
czynników niż tylko problemy braku ekonomicznej czy ekologicznej równowagi,
ale także konieczności przyjęcia nowych wzorców konsumpcji, produkcji i dystrybucji dóbr. Kształtując postawy społeczne uwzględniające założenia rozwoju
zrównoważonego należy być świadomym złożoności zjawisk kształtowania stylów życia. Jest to kategoria kluczowa dla nauk społecznych, jednak obejmuje nie
tylko zachowania ludzkie, ale i psychofizyczne mechanizmy leżące u podstaw
owych zachowań: ludzkie motywacje, potrzeby, akceptowane wartości. Następujące coraz dynamiczniej procesy urbanizacji i globalizacji stały się czynnikami wzmacniającymi konsumpcję. Obok globalizacji i urbanizacji równie istotne
w kształtowaniu społeczeństwa konsumpcyjnego są procesy integracji i usieciowienia. Uczeni coraz częściej zwracają uwagę na konieczność zmiany wzorców
konsumpcji. Coraz ostrzejsza konkurencja wymusiła na przedsiębiorstwach poważniejsze liczenie się z opinią konsumentów. Koncentracja na kliencie wiąże
się z uwzględnieniem jego potrzeb dotyczących kreacji, modyfikowania i zaangażowania w proces tworzenia produktów. Wszystkie te zjawiska mają wpływ
na styl życia. Znając związek różnorakich uwarunkowań społeczno-kulturowych, historycznych i filozoficznych z funkcjonowaniem współczesnych struktur i instytucji społecznych będzie możliwe określenie zasad i etapów tworzenia
społeczeństwa prosumpcyjnego z uwzględnieniem rozwoju zrównoważonego.
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CONSUMER OR PROSUMER? SOCIOLOGICAL CONDITIONS OF LIFESTYLE
IN THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
SUMMARY
Deep awareness of social phenomena and processes taking place in modern societies should be accompanied not only by those who are skilled in social issues, but also those persons responsible for shaping the social reality in all its
dimensions. Sustainable development imposes a certain way of thinking about
somebody’s life and sense of responsibility for future generations. Conscious
choices made on that basis result in shaping the certain lifestyles that help meet
the intended goals. Analysis of lifestyles in a sustainable development perspective is associated with the entire set of concepts operating in the social sciences
that closely correspond to the concept of sustainable consumption, eco-defined
behavior of consumers and the evolution of space ultimately affecting the quality
of life. The emergence of a new order based on consumption and its massification
from the first industrial revolution, to today’s bombardment with information has
led to further increase of global crisis. Noticing on time the negative effects of
accelerating the development of civilization has led to emphasizing other factors
than just the problems of the lack of economic or ecological balance but also the
need for adopting the new patterns of consumption, production and distribution of goods. Shaping social attitudes taking into account the assumptions of
sustainable development we should be aware of the complexity of the phenomena of shaping the lifestyles. It is a key category for social sciences, however,
it includes not only human behavior but also psychophysical mechanisms that
underlie these behaviors: the human motivations, needs, accepted values. More
and more dynamic processes of urbanization and globalization have become reinforcing factors of consumption. In addition to globalization and urbanization
the processes of integration and networking are equally important in shaping
consumer society. Scientists are increasingly turning attention to the need of
changing consumption patterns. Increasingly tough competition has forced companies to serious reckoning with the opinion of consumers. The main focus on
customers involves taking into account their needs for creation, modification and
involvement in the process of creating products. All of these factors have influence on lifestyles. Knowing the relationship of various socio-cultural, historical
and philosophical conditioning with the functioning of modern structures and
social institutions it will be possible to define the principles and steps in creating
a prosumption society with regard to sustainable development.
Key words: sustainable development, lifestyles, consumer society, prosumer,
prosumer society
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ETYKA ŚRODOWISKOWA – DLACZEGO JEJ DZISIAJ POTRZEBUJEMY
Słowa kluczowe: ekologia, prawa natury, eko-wartości, współpraca, kryzys

WSTĘP
W czasach darwinowskich etyka doszła do pewnej katastrofalnej w skutkach
konkluzji: moralność nie ma nic wspólnego z naturą. Przyjęto, że przyroda nie
ma obiektywnych wartości, to człowiek ewentualnie przyznaje wartość dla jakiejś jej części. Efektem tego jest prawdopodobnie obecny stan naszej planety.
Jednym z najważniejszych problemów, w obliczu których stoi obecnie ludzkość
jest degradacja środowiska naturalnego zagrażająca naszej planecie.
Zadaniem etyki środowiskowej (ekologicznej) jest systematyczne i krytyczne badanie wartości i stanowisk, które kształtują nasze postępowanie wobec
otaczającego nas środowiska. Etyka jest bardzo ważna, gdy mowa o środowisku. We wszystkich fazach naszego życia wpływamy na środowisko, zużywamy zasoby, zmieniamy warunki wspólnego bytowania i otaczającej przyrody.
Etyka środowiskowa skupia się na przedefiniowaniu granic naszych etycznych
powinności. Główną kwestią etyki środowiskowej nie jest to jak ludzie powinni
odnosić się do innych ludzi, lecz jak powinni oni odnosić się do przyrody – do
zwierząt, gatunków, ekosystemów. Ustala ona, co jest dobre, a co jest złe w zachowaniach ludzi względem środowiska naturalnego. Etyka ekologiczna nie jest
zamieszaniem w głowach, ale zaproszeniem do rozwoju moralnego. To patrzenie
poza siebie, poza własne ja, poza własny interes1.

1. EKOLOGIA A PODSTAWOWE ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZYRODY
Termin ekologia został po raz pierwszy użyty przez niemieckiego biologa Ernesta
Haeckla w 1869 roku dla określenia nauki, której przedmiotem zainteresowania
jest całokształt oddziaływań między organizmami i ich środowiskiem zarówno
ożywionym, jak i nieożywionym2. Eugene Odum (czołowy amerykański ekolog
XX wieku) określał ekologię jako naukę o strukturze i funkcjonowaniu przyro1

H. ROLSTON: Challenges in environmental ethics, [w:] The Environment in Question. Ethics and
global issues, (red.) D. E. COOPER, J. A. PALMER, Routledge, London–New York 1992, s. 138.

2

CH. J. K REBS: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, Warszawa
2011, s. 5.
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dy3. Ekologia próbuje zrozumieć i opisać funkcjonowanie biosfery i wszystkich
składających się nań zespołów życia, począwszy od szczebla organizmu, kończąc na poziomie biosfery. Jest dziedziną wiedzy, która pojawiła się stosunkowo
późno. Czy rzeczywiście nikt wcześniej nie zwracał uwagi na ten ważny aspekt
życia, jakim są zależności? Z jednej strony w historii nauki do tego okresu niemal nie było badaczy, którzy zwracali uwagę na zależności w przyrodzie. Z drugiej jednak strony, jak pisał John Halifax (pisarz brytyjski), plemiona pierwotne
żyły wplecione w tkaninę życia do tego stopnia, że filozofowanie i roztrząsanie
Prawdziwej Natury, byłoby czymś podobnym do ryby opisującej naturę wody4.
Nasza wiedza o funkcjonowaniu przyrody pozostaje nad wyraz skromna. Norman Myers, brytyjski ekolog, uważa, że nie jesteśmy świadomi rozmiarów naszej
ignorancji. Nie wiemy niemal nic o działalności ziemskiego ekosystemu i dopiero
zaczęliśmy pojmować charakter planetarnego życia jako całości5. W innych słowach podobną myśl ujmuje ekolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego January Weiner. Uważa on, że chemia w XVIII wieku była prawdopodobnie na takim etapie
rozwoju, w jakim dziś znajduje się ekologia6. Biolog Terry Gosliner zwraca uwagę,
że niemożliwym jest uprawianie nauk chemicznych ze znajomością jednej trzeciej
układu okresowego pierwiastków, a my próbujemy zajmować się biologią, znając
jedynie jedną dziesiąta, może nawet jedną setną wszystkich gatunków7.
Ekologia pozwala zrozumieć naukowe przesłanki ochrony życia na naszej
planecie. Łączy wszystkie dziedziny badań biologicznych i pomaga w podejmowaniu decyzji środowiskowych. Czy istnieje dzisiaj wiele problemów badawczych ważniejszych niż zastosowanie skutecznych sposobów ochrony przyrody?
Mimo, że nasza wiedza o różnorodności gatunkowej i zależnościach łączących poszczególne gatunki jest nad wyraz skromna, znamy podstawowe prawa
funkcjonowania przyrody. Przyjrzyjmy się ich interpretacji w ujęciu amerykańskiego biologa Barry’ego Commonera, który w 1980 roku kandydując na urząd
prezydenta USA postulował w programie wyborczym zmianę kierunku polityki
rządu w zakresie środowiska. Przybliżył on w sposób nadzwyczaj przystępny
szerokim rzeszom społeczeństwa zasadnicze „prawa” ekologii. W The Closing
Circle z 1971 tak formułuje te prawa8:

3

E. P. ODUM: Podstawy ekologii, Warszawa 1977, s. 18.

4

B. DEVALL, G. SESSION: Ekologia głęboka, Warszawa 1994, s. 112.

5

What ails the globe?: Top ecologist Norman Myers offers his list of the Earth’s top 10 environmental problems, „Earth Times”, San Diego, kwiecień 1994, http://www.sdearthtimes.
com/et0494/et0494s0.html [8.05.2015].

6

J. WEINER: Życie i ewolucja biosfery, Warszawa 1999, s. 23.

7

D. GUT: Żaba, słoń i reszta. Projekt „All species”, „Gazeta Wyborcza” 20.11.2001, s. 5.

8

B. COMMONER: The Closing Circle: Nature, Man, and Technology, New York 1971, s. 29–30.
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„Każda rzecz jest powiązana z wszystkimi innymi rzeczami. W przyrodzie
istnieje skomplikowana sieć wzajemnych powiązań między różnymi organizmami a ich środowiskiem”.
Efektem badań ekologii jest obraz świata niezwykle skomplikowany, w którym wszystkie jego elementy (rośliny, zwierzęta, mikroorganizmy, woda, powietrze, gleba) są powiązane na najprzeróżniejsze sposoby. Uważnie studiując
zależności w świecie wokół nas, dochodzimy do wniosku, że każdy gatunek,
niezależnie od szczebla rozwoju ewolucyjnego jest potrzebny, ważny, ma do
spełnienia niezwykłą rolę. Nasza Ziemia zachowuje równowagę, w której każdy
byt odgrywa swoją rolę. Istotą życia na Ziemi są zależności, one w pewnym
sensie tworzą i warunkują funkcjonowanie biosfery. Często przyrównujemy życie na Ziemi do sieci pajęczej. W sieci pajęczej nie ma nitek mniej lub bardziej
ważnych, podobnie w przyrodzie, każdy gatunek jest ważny, ma do spełnienia,
określoną, pożyteczną rolę w ekosystemie jako całości. W pięknych słowach
pisze o tym Lewis Thomas (lekarz, poeta): „(…) nie ma istot prawdziwie samotnych. Wszystkie stworzenia są, w pewnym sensie, związane z całą resztą i od
niej zależne”9. Oznacza to, że świat jest przyjazny. Nic nam na dobrą sprawę
nie zagraża. Każda istota spełnia wobec nas służebną rolę, jest w pewnym sensie
naszym przyjacielem. Ekologia dowodzi bezsprzecznie, że każdy drapieżnik,
pasożyt czy organizm chorobotwórczy (a więc te, które nam tak trudno określić
mianem sprzymierzeńca czy przyjaciela), odgrywa niezwykle ważną rolę dla
funkcjonowania ekosystemu, jest gwarantem utrzymania homeostazy, a więc
gwarantem istnienia innych form życia.
„Każda rzecz musi się gdzieś podziać. Wszystko, co powstaje w wyniku działalności jednego organizmu, zostaje wykorzystane przez inne organizmy. Nasz
gatunek, niestety, obficie wytwarza rzeczy, które nie mają się gdzie podziać
i stwarzają poważne problemy środowiskowe.
Przyroda wie najlepiej. Ekosystemy to produkt długo trwających procesów
ewolucyjnych i sukcesyjnych, są to układy na swój sposób doskonałe. Ekologia
podważa tym samym mit o kompetencji właściwej tylko ludziom.
Nie istnieje coś takiego, jak obiad za darmo. W ekologii prawo to ma ostrzec,
że każdy przychód może być osiągnięty jakimś kosztem. Obecny kryzys środowiska jest sygnałem, że zbyt długo zwlekamy z zapłatą. Ludzkość wykorzystuje
obecnie aż 150% rocznych mocy produkcyjnych biosfery10. Ziemska przyroda
potrzebuje ponad 18 miesięcy, aby odtworzyć to, co zużyliśmy w ciągu 12 miesięcy”.
Robert Baden-Powell (twórca skautingu) w interesujący sposób przypomina nam o prawach ekologicznych na Ziemi, potrzebie dostosowania się do nich
w poniższych słowach:
9

M. DOWD: Earthspirit. A Handbook for Nurturing an Ecological Christianity, Connecticut
1991, s. 16.

10

Living Planet Report 2010, WWF, Zoological Society of London and the Global Footprint
Network, http://www.footprintnetwork.org/press/LPR2010.pdf [15.05.2012].
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„Ona jest nasza, Ziemia. Zdamy sobie z tego sprawę wcześniej czy później, lecz
nie można od tego uciec. Jeżeli nie nauczymy się żyć w harmonii z łańcuchami pokarmowymi, z ekosystemami, stopniowo stracą one równowagę i wtedy umrzemy.
Wszystko jest cyklem i my jesteśmy w nim, nie możemy uciec”11.

2. EKOLOGIA JAKO ŹRÓDŁO NORM ETYCZNYCH
W poszukiwaniu nowej etyki niezwykle pomocna okazała się być współczesna
ekologia naukowa. To w niej znajdziemy podstawy do zbudowania systemu wartości i podpowiedzi, jak gospodarować środowiskiem przyrodniczym. Ekologia
naukowa, która uświadamia nam jaki jest świat w którym żyjemy, jakie rządzą
nim prawa stała się jednocześnie podstawą nowego sposobu myślenia, nowego
paradygmatu i wartościowania.
Ekologia doprowadza nas do nowego pojmowania świata, jako systemu holistycznego, całościowego w jego skomplikowanej współzależności. Ekologia daje
nam nową wizję świata, w którym wszystkie jego twory są ważne. Tylko zaakceptowanie tego podstawowego prawa ekologicznego, planowanie wszelkich
działań w przyrodzie zgodnie z nim pozwoli nam na rozwiązanie problemów
ekologicznych na naszej planecie. Paul Sears nazywa ekologię wywrotową dziedziną12. Co pozwala tak o niej mówić? Biolog Neil Everndon (1978) w eseju
Beyond Ecology tak ową ideę ujmuje:
„Prawdziwie wywrotowym elementem w ekologii nie jest żadna z jej wyrafinowanych koncepcji, lecz jej podstawowe założenie: Wzajemne powiązanie
wszystkiego”13.
Przyjęcie i pełne zrozumienie tego podstawowego założenia oznacza „rewolucję”, zupełną zmianę w podejściu do przyrody i jest tym, czego dzisiaj najbardziej potrzebujemy. Z tej wizji świata łatwo wyprowadzić wskazówki jak
żyć, jaki zbudować system etyczny. Taką wskazówką mogą być słowa Williama
Blake’a (XVIII-wieczny angielski poeta, pisarz): „Człowiek żeby przetrwać musi
wybrać dobro, nie może bowiem szkodzić innym, żywym współistnieniom nie
szkodząc sobie”14.
Jaki system wartości można wyprowadzić z obrazu świata, który przybliża
nam ekologia? Jeżeli świat żywy jest wielką siecią, w której wszystko jest ze
wszystkim powiązane i mam świadomość, że naruszenie każdej z nitek w tej
sieci powoduje, że cała sieć drży, sposób postępowania i wartości, o które powinienem oprzeć swoje życie wydają się oczywiste. Szacunek dla życia, dla każdej
formy życia jest pierwszą fundamentalną wartością etyki środowiskowej. Każda
11

M. DOWD: Earthspirit. A Handbook… op. cit., s. 99.

12

B. DEVALL, G. SESSION: Ekologia głęboka… op. cit., s. 117.

13

Ibidem, S. 76.

14

W. BLAKE: Songs of Innocence and Songs of Experience, R. Brimley Johnson, London 2008,
http://www.gutenberg.org/files/1934/1934-h/1934-h.htm [8.05.2015].
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forma życia jest niepowtarzalna i wymaga szacunku, niezależnie od szczebla
rozwoju ewolucyjnego, niezależnie od swej obecnej wartości dla człowieka. Szacunek powinniśmy okazywać najbliższym, innym ludziom, przyszłym pokoleniom, własnemu ciału. Ale także zwierzętom, roślinom, grzybom, bakteriom.
A czyż szacunku nie powinniśmy okazywać także elementom przyrody nieożywionej: wodzie, glebie, skale, powietrzu. W istocie, wszystko jest ze sobą ściśle
powiązane i do istnienia potrzebuje siebie nawzajem.
Ekologia uświadamia nam, że żyjemy w świecie ograniczonych zasobów.
Człowiek dzisiaj zawłaszczył większością zasobów Ziemi. Pragnąc postępować
etycznie musimy zachować umiarkowanie (powściągliwość). Nasz styl życia nie
może kolidować ze stylem życia innych ludzi, nasza nadmierna konsumpcja nie
może prowadzić do krzywdy innych. Etyka środowiskowa zwraca uwagę na
odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, inne żywe istoty,
za przyszłe pokolenia. Kolejną eko-wartością jest różnorodność. Zachowanie
różnorodności życia we wszelkiej postaci jest wartością. Z punktu widzenia
ekologii naukowej każde życie jest równocenne, a gwarantem prawidłowego
funkcjonowania systemów życia jest zachowanie różnorodności w ich obrębie.
Współczucie (współodczuwanie) to kolejna ważna jedna z eko-wartości. Jest ono
sposobem wyrażenia poszanowania dla życia i innych eko-wartości w życiu codziennym.

3. ZNACZENIE WSPÓŁPRACY W PRZYRODZIE I SPOŁECZEŃSTWIE PROSUMENCKIM
Ekologia to nauka o zależnościach. Interakcje międzygatunkowe to oddziaływania między osobnikami należącymi do różnych gatunków lub różnymi populacjami, wspólnie żyjącymi w określonym środowisku. Przyjmują często skomplikowaną formę i są uwarunkowane siecią zależności. Oddziaływania między
populacjami dzieli się zwykle na trzy podstawowe typy: oddziaływania antagonistyczne, nieantagonistyczne i neutralne. Do antagonistycznych należą konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo i amensalizm. Oddziaływania nieantagonistyczne to mutualizm, komensalizm, protokooperacja. Brak wzajemnych
oddziaływań – neutralizm – jest stwierdzany rzadko. Mówiąc o interakcjach nie
sposób pominąć pojęcia symbiozy. Rozumiemy przez nią ścisły, długotrwały
związek partnerów należących do odrębnych gatunków, który może być korzystny dla jednej albo dla obu stron. Termin ten zaproponował de Barry w 1879 roku.
Jedni autorzy obejmują tym terminem mutualizm, protokooperację, komensalizm, inni dołączają jeszcze pasożytnictwo15.
Czy wszystkie interakcje mają takie same znaczenie dla funkcjonowania
przyrody? A może kluczowymi dla funkcjonowania przyrody są drapieżnictwo
i roślinożerstwo? Dają one odpowiedź na pytanie „Kto kogo zjada?”. W podręcznikach ekologii można znaleźć stwierdzenie, że powyższa zasada stanowi jeden
z podstawowych elementów organizacji ekosystemu. Czy znaczenie interakcji
15

J. WEINER: Życie i ewolucja biosfery… op. cit., s. 330–331.
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symbiotycznych jest mniejsze? Czy prawidłowym jest traktowanie zależności
symbiotycznych jedynie jako ciekawostek?
Jaka jest przyroda? Okrutna czy harmonijna? Czy najważniejszym mechanizmem odpowiedzialnym za jej funkcjonowanie jest walka czy symbioza? Lord
Alfred Tennyson, XIX-wieczny angielski poeta, jest autorem słynnego powiedzenia będącego metaforą darwinowskiej ewolucji: „Nature, red in tooth and claw”16.
Postrzeganie przyrody jako okrutnej, „czerwonej od kłów i pazurów” było charakterystyczne dla neo-darwinistów. Twierdzą oni, że organizmy podlegają ewolucji, gdy mutacje genetyczne sprawiają, że organizm staje się wydajniejszym
we współzawodnictwie i dzięki temu jego geny zostają przekazane następnym
pokoleniom. Postrzegają przyrodę jako dżunglę, w której organizmy walczą przeciwko sobie, aby przetrwać. Według neo-darwinistów w przyrodzie nie ma miejsca na współpracę, kooperację. Zależności przynoszące obustronne korzyści są
traktowane jako wyjątek. Z kolei Lynn Margulis, biolożka amerykańska w jednej
ze swoich książek pisze: „Życie na ziemi rozwinęło się nie w wyniku walki,
ale współpracy”17. Douglas Boucher, biolog z Uniwersytet w Quebec, proponuje
alternatywny opis przyrody w stosunku do zaproponowanego przez Tennysona.
Postrzega on przyrodę jako wielką wspólnotę „green in root and flower”18.
Do niedawna ignorowaliśmy rolę zależności symbiotycznych w ekosystemach. Traktowaliśmy je jako ciekawostki (porosty, mikoryza, bakterie brodawkowe). Współczesne badania ekosystemów wskazują, że stosunki między
organizmami żywymi są w większości oparte na współpracy, zasadzie współistnienia i wzajemnych zależnościach oraz, że stosunki te mają mniej lub bardziej
symbiotyczny charakter. Interakcje symbiotyczne przenikają współczesne ekosystemy19. Pogląd ujmujący symbiozę jako zjawisko typowe i o podstawowym
znaczeniu dla istot żywych powoli toruje sobie drogę we współczesnej nauce.
Naukowcy z różnych dziedzin, w tym biolodzy, ekolodzy, fizycy, chemicy, geolodzy, meteorolodzy, zaczynają rozumieć, że biosfera jest jak żywy organizm,
w którym różne reakcje chemiczne i systemy biologiczne tworzą niezliczone
ilości synergistycznych i symbiotycznych pętli wzajemnych powiązań. Dochodzi
do głosu nowy pogląd naukowy postrzegający życie naszej planety jako proces,
w którym każdy element dostosowuje się do innych, zapewniając kontynuację
życia w obrębie biosfery.
Czy zatem społeczeństwo i gospodarka, których funkcjonowanie zostało
oparte o darwinowski obraz przyrody, gdzie każde stworzenie walczy z innymi,
16

A. TENNYSON: Memoriam A.H.H. 1849, http://en.wikisource.org/wiki/In_Memoriam_A._H._H.
[8.05.2015].

17

L. MARGULIS, D. SAGAN: Microcosmos: Four Billion Years of Evolution from Our Microbial
Ancestors, New York 1986, s. 15.

18

A. FAUSTO-STERLING: Is Nature Really Red in Tooth and Claw?, „Discover”, nr 14, kwiecień
1993, s. 27.

19

J. WEINER: Życie i ewolucja biosfery… op. cit., s. 377.
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ma jeszcze dzisiaj rację bytu? Czy można sobie wyobrazić system społeczny
i gospodarczy oparty na wzajemnej pomocy, funkcjonujący według praw natury? Czym cechować będzie się społeczeństwo prosumenckie?
Termin prosumpcja jako pierwszy zastosował Alvin Toffler (amerykański pisarz, futurolog) w 1980 roku do opisu zmian w postindustrialnym społeczeństwie.
W jego ujęciu prosument jest specyficznym podmiotem rynku, który zajmuje się
produkcją na własny użytek20. Według Georga Ritzera (amerykański socjolog)
i współautorów powstanie zjawiska prosumpcji miało miejsce już w pierwotnych
czasach. Rozwinęło się w społeczeństwie rolniczym, gdzie ludzie produkowali
w większości na własne potrzeby. Dopiero w społeczeństwie przemysłowym prosumpcja przestała odgrywać istotną rolę. Dzisiaj nadeszła „epoka prosumenta”,
czyli kogoś, kto jest konsumentem i producentem zarazem21.
Istotą rewolucji prosumenckiej jest „demokratyzacja energii”. To w sposób
fundamentalny zmieni oblicze naszej planety. W miejsce ogromnych koncernów
zajmujących się eksploatacją paliw kopalnych, produkcją i dystrybucją energii
powstają miliony drobnych producentów, generujących we własnych domach
elektryczność ze źródeł odnawialnych i sprzedających nadwyżki na wspólnym
rynku informatyczno-energetycznym. Co istotne, rozproszona natura energii odnawialnej w znacznie większym stopniu wymaga kooperacji niż hierarchicznie
zorganizowane mechanizmy dowodzenia i kontroli w wielkich koncernach. Niskie koszty wejścia do lateralnych rozproszonych sieci będą umożliwiały każdej
osobie zostanie potencjalnym przedsiębiorcą i współpracownikiem, tworzącym
i dzielącym się informacjami i energią w otwartych wspólnotach. Energetyka
prosumencka przewartościowuje wiele z naszych dotychczasowych założeń na
temat funkcjonowania świata. Nasze codzienne życie w społeczeństwie prosumenckim w większym stopniu polegać będzie na współpracy i przynależności
niż na rywalizacji i poszukiwaniu autonomii. Ważne są w nim rozproszenie
i wzajemna pomoc.
Jeremy Rifkin kreśląc wizję trzeciej rewolucji przemysłowej, w której kluczową rolę odgrywają prosumenci zwraca uwagę, że nowa sieciowa gospodarka
przypomina naturalne ekosystemy planety. „Tworzenie ekonomicznych, społecznych i politycznych relacji wzorowanych na dynamice ekosystemów Ziemi jest
decydującym krokiem w kierunku ponownego włączenia naszego gatunku do
szerszej tkanki wspólnot, w których żyjemy” pisze Rifkin w swojej książce Trzecia rewolucja przemysłowa22. Działając i myśląc w sposób rozproszony, oparty
na współpracy zaczynamy postrzegać siebie jako istoty empatyczne, wplecione
w sieć współzależnych relacji. Pełen wiary w sukces rozproszonej energetyki
20

A. TOFFLER: Trzecia fala, Wyd. Kurpisz, Poznań 2006, s. 306.

21

G. R ITZER, P. DEAN, N. JURGENSON: The Coming of Age of the Prosumer, „American Behavioral Scientist”, t. 56, z. 4, 2012, s. 379–398.

22

J. R IFKIN: Trzecia Rewolucja Przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata, Katowice, s. 307–308.
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odnawialnej Rifkin podkreśla: „Ta zmiana podłączy nasz gatunek ponownie
do przypływów i odpływów, rytmów i cykli większej biosferycznej wspólnoty,
której jesteśmy wrodzoną i nieodłączną częścią. To jest właśnie sedno trzeciej
rewolucji przemysłowej…”23.

4. K IERUNKI W ETYCE ŚRODOWISKOWEJ. JAKIEJ ETYKI NAPRAWDĘ
POTRZEBUJEMY?
Prosumpcja dzisiaj wychodzi z ukrycia. Sprzyja temu proces przejścia od konsumenta pasywnego charakterystycznego dla społeczeństwa masowej konsumpcji,
którego cechowała bierność, uleganie manipulacjom i zachowania ograniczone
do spożycia, do konsumenta aktywnego, który chce realizować indywidualne
cele. Jedną z form jego aktywności jest prosumpcja w zakresie energetyki. Prosumpcja stała się jednym z możliwych sposobów wyrażenia własnej indywidualności. Ogromnie ważną rolę w ewentualnym sukcesie społeczeństwa prosumenckiego odgrywać będzie zaakceptowanie i postępowanie prosumentów
zgodnie z wymogami etyki środowiskowej.
W nowoczesnej etyce środowiskowej znajdziemy bardzo wiele nurtów i opcji.
Praktyczne będzie wyróżnienie środowiskowej etyki antropocentrycznej, w której centrum zainteresowania są ludzie oraz etyki nieantropocentrycznej, w której
człowiek traktowany jest jako jeden z wielu elementów świata żywego, a także
etyki pośredniej.
Etyka środowiskowa antropocentryczna, nazywana także etyką skupioną
na człowieku uznaje, że istoty żywe i obiekty przyrodnicze mają wartość, jeśli
są cenne dla człowieka. Stąd jedynie człowiek ma faktyczną wartość. Przyroda w konsekwencji ma jedynie wartość przedmiotową. Reprezentanci jednego
z nurtów tej etyki, nazywani konserwatystami przyrody, traktują ją jako źródło zasobów dla ludzkiego życia, wskazują przy tym, że zasoby te były użytkowane bardzo krótkowzrocznie i nieefektywnie. Zamiast tego potrzebne jest
szczegółowe, planowe zarządzanie środowiskiem naturalnym. Gifford Pinchot,
założyciel ruchu konserwacji przyrody w USA pisze, że „Głównym zadaniem
leśnika zarządzającego lasem jest wspierać i uwieczniać jego wielką użyteczność dla człowieka. Jego celem jest utrzymanie go w jak najlepszym stanie, na
jak największej powierzchni, przez jak najdłuższy czas”24. Ochrona przyrody
skupia się na problemie zanieczyszczenia naszego środowiska, wyczerpywania
się zasobów, tworzenie kolejnych obszarów chronionych.
Rozwój zrównoważony, przyjęty na Światowej Konferencji w Rio de Janeiro
w 1992 roku, jako naczelna strategia dalszego rozwoju współczesnej cywilizacji,
jest też rodzajem nowej, alternatywnej etyki globalnej. Klasyczna definicja roz23

J. R IFKIN: Trzecia Rewolucja Przemysłowa… op. cit., s. 309.

24

L. RYDEN (red.): Foundations of sustainable development. Ethics, law, culture and the physical limits, A Sustainable Baltic Region, The Baltic University Programme, Uppsala 1997,
s. 11.
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woju zrównoważonego, jako celu, do którego powinniśmy dążyć, aby ocalić siebie i Ziemię przed zagładą została podana przez Światową Komisję Środowiska
i Rozwoju (UNCED). Znajdziemy ją w dokumencie Nasza wspólna przyszłość:
„Zrównoważony rozwój to taki, który wychodzi na przeciw współczesności bez
narażania na szwank możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych
potrzeb”25. W centrum uwagi znajdują się potrzeby ludzi (a nie „potrzeby” zwierząt, gatunków czy ekosystemów). Nie są to jednak jedynie potrzeby ludzi żyjących obecnie, powinniśmy wziąć po uwagę potrzeby przyszłych pokoleń. Jeśli
zaakceptujemy ideę zrównoważonego rozwoju, musimy również zaakceptować
to, że mamy obowiązki moralne wobec przyszłych pokoleń.
Wielu autorów podkreśla, że potrzebujemy dzisiaj etyki nieantropocentrycznej. Na przykład David Ehrenfeld twierdzi, że: „Nie jest prawdziwą ochrona
przyrody metodą humanistyczną – sama idea jest sprzecznością”26. Jest to według Ehrenfelda sprzeczność, ponieważ jak te zachodnie stanowiska i wartości
– jakich wyrazem jest idea zrównoważonego rozwoju – mogą rozwiązać problem,
którego były przyczyną? W świetle tej etyki człowiek jest cząstką Natury – jeśli
wyróżnioną, to z powodu posiadania zdolności do żywienia mądrości i postaw
moralnych. Inne istoty żywe i całe ekosystemy posiadają wartość wewnętrzną
i prawo do życia, należy przyjmować w stosunku do nich postawę poszanowania i współczucia27. Chociaż istnieje wiele możliwych sposobów rozwoju etyki nieantropocentrycznej, praktyczne jest rozróżnienie między biocentryzmem
i ekocentryzmem. Zwolennicy biocentryzmu domagają się uznania, że wszystkie
istoty żywe mają wartość samą w sobie, lecz ponieważ gatunki i ekosystemy nie
są same przez się istotami żywymi, nie mają one wewnętrznej wartości. Z drugiej strony, obrońcy ekocentryzmu domagają się uznania, że biosfera, gatunki,
lądy, wody, powietrze jako ekosystemy mają również wewnętrzną wartość.
Zwolennicy etyki pośredniej próbują łączyć zasadę ochrony wszelkiego życia
z uznaniem wyjątkowych uprawnień ludzi. Człowiek posługujący się rozumem
jest najdoskonalszym dziełem ewolucji i znajduje się ponad resztą przyrody.
Wielkość ta nakłada na ludzi wyjątkową odpowiedzialność oraz obowiązki moralne, których nie mają inne pozbawione rozumu istoty. Za kryterium postępowania człowieka wobec biosfery uznawana bywa ewolucja. Takie ujęcie etyki
ekologicznej proponują Henryk Skolimowski (jeden z twórców ekofilozofii) czy
Murray Bookchin (główny teoretyk tzw. ekologii społecznej).
Ratowanie środowiska jest problemem wartości. Nauka i mechanizmy ekonomiczne nie wystarczą do rozwiązania problemów środowiskowych. Etyka środowiskowa wydaje się być niezbędną przy stworzeniu właściwej metody postępo25

Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju pod
kierunkiem G. H. BRUNDTLAND, Warszawa 1991, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
[8.05.2015].

26

D. EHRENFELD: The Arrogance of Humanism, New York 1978, s. 12.

27

I. S. FIUT: Ekoetyki. Kierunki rozwoju współczesnej aksjologii przyjaznej środowisku, Kraków 1999, s. 105.
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wania. Która z ekoetyk jest najlepsza, najbardziej pożądana przy rozwiązywaniu
konfliktów środowiskowych? Możemy na to spojrzeć w trojaki sposób:
Biorąc pod uwagę obecny stopień zaawansowania rozwoju duchowego ludzkości wydaje się, że rysuje się szansa na zaakceptowanie etyki rozwoju zrównoważonego. Społeczność światowa zaakceptowała konieczność podjęcia wysiłków nad jej wprowadzeniem. Jednakże nie musimy koniecznie na tym skończyć.
Możemy po jakimś czasie zdać sobie sprawę z wyższości etyki biocentrycznej
lub ekocentrycznej.
Możemy też spojrzeć na tą sytuację jak na analogiczną do przyrządów w gabinecie lekarskim. Tak jak lekarz, aby postawić najlepszą diagnozę, potrzebuje
różnych instrumentów, tak my dzisiaj, aby rozwiązać palące problemy środowiskowe potrzebujemy wartości, które niesie każda z etyk środowiskowych.
Może prawdziwy problem tkwi gdzie indziej? Może nie jest ważnym jakie
motywy skłaniają nas do ochrony przyrody? Linia podziału przebiega dzisiaj
pomiędzy osobami, które poważnie traktują stan środowiska przyrodniczego
a tymi, którzy całkowicie go bagatelizują, a przynajmniej nie chcą w jakikolwiek
sposób zmienić swojego postępowania w trosce o przyrodę. Wyzwaniem jest
dzisiaj zmiana postawy dużej części społeczeństwa, która jest obojętna wobec
tych problemów.

5. TRAGEDIA WSPÓLNEGO PASTWISKA, CZYLI CZEGO POTRZEBUJEMY,
ABY ROZWIĄZAĆ WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ŚRODOWISKOWE

To czego musimy się koniecznie nauczyć, aby ochronić środowisko i przetrwać
ukazuje pewien eksperyment opisany przez biologa Garretta Hardina. Jest on
znany pod nazwą „tragedia wspólnego pastwiska”. Hardin opisał tragedię na
przykładzie wiejskich wspólnot, które wypasały mleczne krowy na wspólnych
pastwiskach. Krów pasło się akurat tyle (np. 100), aby trawa na pastwisku mogła
odrastać. Ale jeden z rolników stwierdził, że doda do takiego stada jeszcze jedną
swoją krowę, co pozwoliło mu na większe przychody z mleka. Krów od tego czasu było 101, a rolnik był zadowolony, bo wypasał kolejną krowę. Efekt dla całego
pastwiska, które zaczęło mieć więcej krów niż mogło wyżywić, nie był jeszcze
widoczny. Gdy dowiedzieli się o tym inni mieszkańcy wioski, wyprowadzili
na wspólne pastwisko kolejne krowy: 102. i następne. Po jakimś czasie trawa
na pastwisku przestała odrastać, a pastwisko ostatecznie zostało wyjałowione.
Mieszkańcy stracili pastwisko, a ich krowy przestały dawać mleko. Nieprzestrzeganie umowy korzystania z pastwiska przez kilka osób doprowadziło do
jego zniszczenia28.
Eksperyment pokazuje wartość współpracy przy korzystaniu z dóbr publicznych (wspólnych) o ograniczonej pojemności. Musimy koniecznie wprowadzić
w życie jedną z wartości, jaką jest umiarkowanie (powściągliwość). Niestety, to
nie wystarczy. Koniecznym jest jeszcze nauczenie się współpracy i zaufania do
28

G. HARDIN: The Tragedy of the Commons, „Science”, t. 162, nr 3859, 13.12.1968, s. 1244.
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innych ludzi. Przypomnijmy jednak, że sednem funkcjonowania społeczeństwa
prosumenckiego jest właśnie współpraca. Wprowadzenie rozproszonej energetyki odnawialnej będzie służyło właśnie rozwojowi współpracy i wzajemnej pomocy w społeczeństwie.

6. CZY TO BYŁY DOBRE CZASY?
Spójrzmy na kondycję współczesnego społeczeństwa poprzez wybrane przykłady. Przeanalizujmy krytycznie nasze dzisiejsze priorytety, na co wydajemy
pieniądze. W poniższej tabeli obok naszych obecnych wydatków na „szczytne”
cele znajdziemy kwoty potrzebne, aby rozwiązać palące problemy społeczne,
niektóre powiązane z problemami ekologicznymi. Jakże niewiele potrzeba, aby
zapewnić godne życie wszystkim mieszkańcom globu.
Tabela 1. Na co wydajemy pieniądze? Priorytety we współczesnym świecie.

Wydatki na kosmetyki w USA:
8 mld $

Podstawowa edukacja dla wszystkich
dzieci: 6 mld $

Wydatki na papierosy w Europie:
50 mld $

Woda i odpowiednie warunki sanitarne dla wszystkich potrzebujących:
20 mld $

Wydatki na perfumy w Europie i USA: Odpowiednie warunki dla matek i no12 mld $
worodków: 12 mld $
Wydatki na jedzenie dla zwierząt do- Opieka medyczna, żywność dla wszystmowych w Europie i USA: 17 mld $
kich potrzebujących: 13 mld $
Źródło: Opracowano na podstawie UNDP (1998)29.

Norman Myers (brytyjski ekolog) w 2006 roku, w trakcie „Global Environmental Youth Convention” w Dubaju przytoczył poniższą listę głównych problemów
środowiskowych i społecznych czekających na rozwiązanie i kwoty potrzebne
każdego roku na ich rozwiązywanie:
• Dostarczenie czystej wody: 20 mld $
• Zabezpieczenie przed pustynnieniem: 12 mld $
• Zwiększenie wydajności energetycznej: 15 mld $
• Powstrzymanie wylesienia: 17 mld $
• Ochrona dzikiej przyrody: 1 mld $
• Inne (ochrona gleb, usuwanie zanieczyszczeń itp.): 15 mld $
• Metody planowania rodziny: 17 mld $
Ogółem daje to kwotę w skali globu wynoszącą 97 mld $ rocznie. Czy stać
nas na zabezpieczenie takich środków? Wydatki na cele wojskowe w świecie
wynoszą rocznie 1 bilion $. Z tego wynika, że aby rozwiązać powyższe palące
29

Human Development Report 1998, UNDP, New York 1998.
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problemy ekologiczne i społeczne (97 mld $) wystarczyłyby środki, jakie pochłaniają cele wojenne zaledwie w ciągu 35 dni (Norman Myers, informacja ustna).
Harald Welzer (niemiecki psycholog społeczny i pisarz) w książce Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku? opisuje mieszkańca krajów
najwyżej rozwiniętych w poniższy sposób30:
• zarabia 70 razy więcej niż wszyscy inni
• konsumuje ogromną część zasobów innych
• zużywa 15 razy więcej energii, wody i pożywienia niż inni
• oddaje środowisku 10 razy więcej szkodliwych substancji niż inni
• nie jest zainteresowany warunkami życia swoich dzieci i wnuków
• akceptuje ze spokojem fakt, że 852 mln ludzi na świecie cierpi głód, a 20 mln
zmuszonych jest do ucieczki

7. CZY NIE CZAS NA RADYKALNE ZMIANY?
Czy dalej tak możemy postępować? Czy opisane powyżej przykłady dają się
pogodzić z jakąkolwiek etyką? Czy nie czas na radykalne zmiany? W ostatnich
kilku latach ukazało się kilka znaczących książek, które łączy przekonanie, że
ten model rozwoju gospodarczego i społecznego się skończył, że dalszy rozwój ekonomiczny oparty wyłącznie o wskaźniki ilościowe jest niemożliwy, że
człowiek może dobrze funkcjonować bez wzrostu gospodarczego. Bill McKibben (pracownik naukowy Post Carbon Institute, autor książek o środowisku)
w książce, której polski tytuł mógłby brzmieć Zieemia. Urządzanie się na nowej,
mało przyjaznej planecie podkreśla, że uniwersalny wzorzec rozwoju gospodarczego stosowany przez ostatnie 200 lat stracił rację bytu i że ludzkość zapewni
sobie przyszłość, jeśli zrezygnuje z niepohamowanego rozwoju gospodarczego
na rzecz rozsądnego wykorzystania bogactw naturalnych. Uważa on, że możemy
w miarę komfortowo żyć na zmienionej planecie, lecz najpierw trzeba wyzbyć
się przeświadczenia, że przyszłość będzie przypominała przeszłość31.
Miegel Meinhard (niemiecki ekonomista i analityk społeczny) w książce Exit
– dobrobyt bez wzrostu podkreśla, że wzrost gospodarczy był możliwy wyłącznie
za sprawą gigantycznego zużycia zasobów naturalnych, a epoka wzrostu dotyczy tylko krótkiego czasu i niewielkiego regionu świata32. Jest on przekonany, że
człowiek może funkcjonować bez wzrostu gospodarczego. Wyraża zatroskanie,
że gdy część społeczeństwa nie będzie chciała uczestniczyć w tym procesie kurczenia się, to znajdziemy się w momencie krytycznym. Podobnie Harald Welzer
w książce Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku? wieszczy
koniec kapitalizmu, który wchłonął wszystko, co było do wchłonięcia. Zwraca
uwagę, że zachodni wariant cywilizacyjny trwa zaledwie 250 lat, a w tym czasie
30

H. WELZER: Wojny klimatyczne. Za co będziemy zabijać w XXI wieku?, Warszawa 2010, s. 207.

31

B. MCK IBBEN: Eaarth: Making a Life on a Tough New Planet, New York 2010, s. 3.

32

M. MIEGEL: Exit – Wohlstand ohne Wachstum, Berlin 2010, s. 30.
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zniszczono więcej fundamentów przeżycia niż przez całą historię ludzkości33.
Zygmunt Bauman (socjolog, filozof, eseista) w przedmowie do powyższej książki
pisze o nas: „Homo sapiens jest gatunkiem pasożytniczym, ale wśród gatunków
pasożytniczych wyjątkowym”34. Podkreśla, że wędrujemy na razie tą samą drogą,
jaką mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej powędrowali ku zagładzie35. Harald Welzer i Claus Leggewie (niemiecki socjolog) w książce, której tytuł nawiązuje do
znanego przeboju zespołu R.E.M. (It’s the end of the world as we know it) zwracają uwagę, że trwałe rozwiązanie problemów, które stworzył świat, jaki znaliśmy
wymaga ni mniej, ni więcej tylko kulturowej rewolucji. Jej sednem winno być pożegnanie z wiarą w zbawienną rolę wzrostu gospodarczego36. Marcin Popkiewicz
(polski fizyk, pisarz) zwraca uwagę, że „Sposób, w jaki żyjemy i jakie wartości
wyznajemy, zmieni się bowiem w najbliższych dekadach nie do poznania, a czy
na lepsze, czy na gorsze, zdecydują o tym decyzje, które podejmiemy (lub nie
podejmiemy) w najbliższych latach”37.
Czy jesteśmy gotowi na zmianę? Czy wiemy jak ją wprowadzić? Paradoksalnie właśnie kryzys może nam w tym pomóc. Paul Gilding (australijski działacz
ochrony środowiska, konsultant) w książce Wielkie Zaburzenie… mówi na ten
temat, że nie zmienimy naszego systemu, o ile nie nastąpi poważny kryzys. Ale
mamy się nie martwić, gdyż zbliżamy się do niego38. O korzystnym aspekcie
kryzysu pisał Thom (1990) zwracając uwagę, że może on uświadomić podmiotowi nieumiarkowanie i skłonić do zbawiennej powściągliwości. Jest sygnałem, że
źle dzieje się z naszą cywilizacją, z naszymi duszami i umysłami. To sygnał, że
trzeba zacząć działać39. Aby wyjść z kryzysu trzeba nie tylko zmienić strategię
rozwoju społecznego i gospodarczego, technologie, ale także uczucia, wartości, sposoby myślenia. Kryzys pozwoli nam pogłębić refleksję nad naszą relacją
z przyrodą i zmusi do konstruktywnego działania.
Czy kryzys i wyzwania przed którymi stoimy mają być dla nas powodem
do smutku i niezadowolenia? Wprost przeciwnie. Szczególne czasy, w których
przyszło nam żyć w pięknych słowach opisał Douglas Bowman: „Jaki wspaniały
czas aby żyć! Ludzkość odkrywa na nowo w swojej świadomości swe źródła
– naturę życia, świat, wszechświat, Boga… Stoimy u progu nowego czasu dla
Ziemi, ponieważ stajemy dzisiaj przed możliwością podjęcia nowego ewolucyj33

H. WELZER: Wojny klimatyczne… op. cit., s. 152.
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Ibidem, s. 5.

35

Ibidem, s. 6.
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H. WELZER, C. LEGGEWIE: Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Warszawa 2012, s. 159.

37

M. POPKIEWICZ: Świat na rozdrożu, Katowice 2012, s. 512.
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P. GILDING: The Great Disruption: Why the Climate Crisis Will Bring On the End of Shopping and the Birth of a New World, New York 2011, s. 2.

39

R. THOM: Kryzys i katastrofa, [w:] O kryzysie, Res Publica, Warszawa 1990, s. 33.
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nego kroku. Stajemy przed wyzwaniem, aby wkroczyć w nowe życie wraz z nowym sposobem myślenia”40.
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STRESZCZENIE
Zadaniem etyki środowiskowej jest systematyczne i krytyczne badanie wartości
i stanowisk, które kształtują nasze postępowanie wobec otaczającego nas środowiska. Ekologia naukowa, która uświadamia nam jaki jest świat, w którym
żyjemy, jakie rządzą nim prawa stała się jednocześnie podstawą nowego sposobu myślenia, nowego paradygmatu i wartościowania. Ekologia doprowadza
nas do nowego pojmowania świata, jako systemu holistycznego, całościowego
w jego skomplikowanej współzależności. Ekologia daje nam nową wizję świata,
w którym wszystkie jego twory są ważne. Szacunek dla życia, dla każdej formy życia jest pierwszą fundamentalną wartością etyki środowiskowej. Każda
forma życia jest niepowtarzalna i wymaga szacunku, niezależnie od szczebla
rozwoju ewolucyjnego, niezależnie od swej obecnej wartości dla człowieka. Ekologia uświadamia nam, że żyjemy w świecie ograniczonych zasobów. Pragnąc
postępować etycznie musimy zachować umiarkowanie (powściągliwość). Etyka
środowiskowa zwraca uwagę na odpowiedzialność. Jesteśmy odpowiedzialni za
środowisko, inne żywe istoty, za przyszłe pokolenia. Zachowanie różnorodności życia we wszelkiej postaci jest wartością. Współczucie (współodczuwanie)
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jest sposobem wyrażenia poszanowania dla życia i innych eko-wartości w życiu
codziennym.
Pogląd ujmujący symbiozę jako zjawisko typowe i o podstawowym znaczeniu
dla istot żywych powoli toruje sobie drogę we współczesnej nauce. Naukowcy
z różnych dziedzin, w tym biolodzy, ekolodzy, fizycy, chemicy, geolodzy, meteorolodzy, zaczynają rozumieć, że biosfera jest jak żywy organizm, w którym
różne reakcje chemiczne i systemy biologiczne tworzą niezliczone ilości synergistycznych i symbiotycznych pętli wzajemnych powiązań. Energetyka prosumencka przewartościowuje wiele z naszych dotychczasowych założeń na temat funkcjonowania świata. Funkcjonowanie społeczeństwa prosumenckiego przypomina
funkcjonowanie naturalnych ekosystemów naszej planety. Nasze codzienne życie
w społeczeństwie prosumenckim polegać będzie w większym stopniu na współpracy i przynależności niż na rywalizacji i poszukiwaniu autonomii. Ważne są
w nim rozproszenie i wzajemna pomoc. Eksperyment, znany w literaturze jako
„tragedia wspólnego pastwiska”, opisany przez biologa Garretta Hardina pokazuje czego potrzebujemy, aby ochronić środowisko i przetrwać. Ukazuje on m.in.
wartość współpracy przy korzystaniu z dóbr publicznych (wspólnych) o ograniczonej pojemności. Sednem funkcjonowania społeczeństwa prosumenckiego jest
właśnie współpraca.
W ostatnich latach ukazało się kilka znaczących książek, które łączy przekonanie, że współczesny model rozwoju gospodarczego i społecznego się skończył.
Według autorów dalszy rozwój ekonomiczny oparty wyłącznie o wskaźniki ilościowe jest niemożliwy, a ludzkość może dobrze funkcjonować bez wzrostu gospodarczego. Pragnąc wyjść z kryzysu trzeba nie tylko zmienić strategię rozwoju
społecznego i gospodarczego, technologie, ale także postawy, wartości, sposoby myślenia.

ENVIRONMENTAL ETHICS – WHY WE NEED IT TODAY
SUMMARY
The role of environmental ethics is the systematic and critical study of the values
and positions that determine our behavior towards the surrounding environment.
Modern scientific ecology, which makes us aware of what the world in which we
live in is, what the laws of nature are, has become the basis for a new way of thinking, a new paradigm and new values. Ecology brings us to a new understanding of
the world, as a holistic system, with its complex interdependencies. Ecology gives us
a new vision of a world in which all species are important. Respect for life, for every
form of life, is the first fundamental value of environmental ethics. Every form of
life is unique and requires respect, regardless of the level of evolutionary development, regardless of its current value to humans. Ecology reminds us that we live in
a world of limited resources. Wishing to act ethically, we must be guided by frugality. Environmental ethics draws our attention to the responsibility. We are responsible for the environment, for other living beings, for future generations. Preserving
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the diversity of life in all its forms is another value. Compassion is a way of expressing respect for life and other eco-values in everyday life.
The view endearing symbiosis as a phenomenon typical and essential for nature is slowly making its way in the modern science. Researchers from various
disciplines, including biologists, ecologists, physicists, chemists, geologists, meteorologists, are beginning to understand that the biosphere is like a living organism in which various chemical reactions and biological systems make countless
loops of synergistic and symbiotic relationships. Prosumer energetics revalues
many of our existing assumptions about the functioning of the environment. The
functioning of a prosumer society resembles natural ecosystems of the planet.
Our daily life in a society based on distributed energy sources will increasingly
rely on collaboration and affiliation rather than on competition and the search for
autonomy. Dispersal and mutual assistance are important in a prosumer society.
The experiment, known as the “tragedy of the commons” described by biologist Garrett Hardin, proves what we have to learn to protect environment and
to survive. It shows, among others, the value of cooperation in the use of public
goods with limited capacity. The cooperation is the essence of the functioning
of a prosumer society.
Recently several significant books, in which the belief that the existing model
of economic and social development is over, have been published. According to
the authors further economic development based solely on quantitative indicators is impossible and humanity can function well without the economic growth.
Wishing to cope with the environmental crisis, we must not only change the strategy of social and economic development and technology, but also our attitudes,
values and way of thinking.
Key words: ecology, laws of nature, eco-values, cooperation, crisis
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ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA – ŹRÓDŁA I MANIFESTACJE
Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, antropocentryzm, ekocentryzm, biocentryzm, ekologia głęboka, badanie świadomości ekologicznej, świadomość
ekologiczna w działaniach

WSTĘP
Świadomość ekologiczna jest elementem świadomości społecznej, czyli zbioru
szeroko rozpowszechnionych i akceptowanych w danej zbiorowości poglądów,
idei i przekonań, które stają się wzorcami czy schematami myślenia wpajanymi
jej członkom i egzekwowanymi przez społeczny nacisk1. Świadomość społeczna, czyli również ekologiczna może być postrzegana w kontekście zbiorowym
(Durkheim), jak i indywidualnym, znajdującym odbicie w jednostkowej tożsamości człowieka, realizowanej poprzez określone działania, w tym przypadku
działania w odniesieniu do relacji człowiek – natura. Należy jednak pamiętać,
iż tożsamość indywidualna kształtowana jest zawsze w jakimś szerszym kontekście społeczno-kulturowym, a jej kształt zdeterminowany jest przez warunki
geograficzne, czasowe, polityczne, a także przez wynikające z dominującego
w danym czasie i przestrzeni systemu aksjo-normatywnego. Analiza poziomu
świadomości ekologicznej zarówno jednostek, jak i społeczeństw nie może być
prowadzona zgodnie z podejściem zero-jedynkowym, ponieważ ulokowana
jest ona na pewnym kontinuum, które w zasadzie nie ma początku ani końca.
Z pewnością trudno mówić o poziomie zerowym tego typu świadomości, bowiem
ze względu na cielesny wymiar bytu jednostek w pewnym stopniu każdy posiada choć podstawową wiedzę lub przynajmniej pewien rodzaj intuicji związanej
z istnieniem zależności pomiędzy człowiekiem a naturą. Z drugiej strony kontinuum to nie posiada określonego końca, świadomość bowiem może rozwijać się
w kierunku całkowitego zespolenia się z naturą. Potrzebę kształtowania świadomości ekologicznej jednostek i społeczeństw sformalizowano wraz z wprowadzeniem projektu Agenda 21 (Action Programme – Agenda 21), będącego
dokumentem programowym powstałym w wyniku obrad członków konferencji
Organizacji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” podczas Szczytu
Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 roku. Raport Agenda 21 przedstawia diagnozę
1

P. SZTOMPKA: Socjologia, Kraków 2002, s. 307.
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stanu środowiska oraz sposoby opracowania i wdrażania założeń zrównoważonego rozwoju na różnych szczeblach życia społecznego i instytucjonalnego.
W jednym z głównych punktów Agendy 21 czytamy, iż podstawowym zadaniem
do zrealizowania jest promowanie nauczania, kształtowania świadomości społecznej i szkolenia w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony
środowiska, a także kształtowanie postaw do zrównoważonej konsumpcji2.

1. RELACJA: CZŁOWIEK – NATURA
Świadomość ekologiczna stanowi wypadkową relacji pomiędzy człowiekiem i naturą, a także jest zdeterminowana czasowo oraz przestrzennie. Relację tę opisują
trzy fundamentalne postawy:
• antropocentryzm,
• ekocentryzm,
• biocentryzm.
1.1. Dominujące paradygmaty
Antropocentryzm to pogląd, według którego człowiek jest ośrodkiem i celem
świata, a wszystko w przyrodzie dzieje się ze względu na niego. Człowiek stanowi centrum, do którego odnosi się cały Wszechświat i jako centrum obserwacji
poznania, kategoryzuje świat nadając mu ład oraz sens. Gatunek ludzki stanowi
cel i ukoronowanie ewolucji biologicznej, a Wszechświat jest celowo tak skonstruowany, aby umożliwić człowiekowi istnienie. Interesy ludzi są głównym punktem
odniesienia wszelkich wartościowań moralnych i są ważniejsze niż analogiczne
potrzeby istot pozaludzkich3. Paradygmat antropocentryczny najbardziej wyrazistą postać znalazł w filozofii kartezjańskiej uznającej istnienie radykalnego
dualizmu znajdującego wyraz w mechanistycznej koncepcji przyrody, według
której świat materialny jest tylko maszyną pozbawioną celu i świadomości oraz
podlegającą prawom mechaniki. Zadaniem człowieka jest poznanie tych praw,
aby podporządkować sobie przyrodę i wykorzystać ją dla swoich celów z pozycji
pana i posiadacza natury4. Antropocentryzm stanowi również element monoteistycznych systemów religijnych, dlatego też uznaje się je za jedne z głównych
instytucji legitymizujących prymat człowieka nad naturą.
To właśnie tę postawę Arne Naess obarcza odpowiedzialnością za kryzys ekologiczny twierdząc, iż pierwszą i zasadniczą jego przyczyną był i wciąż jest sposób postrzegania przez człowieka swojej pozycji względem przyrody i wszelkich
jej elementów. Konsumpcyjne podejście do życia, zakładające ciągłe gromadzenie
2

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf s. 22–24, [2.05.2015].

3

A. GANOWICZ-BĄCZYK: Ekocentryzm, [w:] Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii, (red.)
M. CISZEK, Warszawa 2008, s. 19.

4

W. TYBURSKI: Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Toruń 2013, s. 47.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 52

15.01.2016 13:33

K. PONIKOWSKA-CICHOŃ

53

dóbr w imię pozornego podnoszenia standardu życia dokonuje się przede wszystkim kosztem rozwoju duchowego i psychicznego, a co za tym idzie oddzielenia
człowieka jako indywidualnego, jednostkowego „ja” od przyrody jako całości5.
Również Julian Aleksandrowicz uważał, iż w systemie myślowym człowieka
powinien dominować światopogląd zakładający jedność bytu i poznania. Jego
zdaniem człowiek współczesny cierpi na chorobę umysłową dementaia raionalis,
której objawem jest ilościowa ekspansja człowieka w środowisko naturalne, co
znajduje swój wyraz w nadmiernej konsumpcji. Rozwiązaniem tej sytuacji jest
stworzenie nowej etyki skierowanej przeciw eksploratorskim roszczeniom ludzi
wobec natury, której naczelną formą jest sumienie ekologiczne. Ten wewnętrzny
cenzor moralny człowieka stanowi pomoc przy wyborze pomiędzy działaniami,
bardziej lub mniej świadomymi, związanymi z walką ze złem moralnym, które
pochodzi ze zdegradowanego środowiska życia człowieka zarówno przyrodniczego, jak i społecznego, w którym została zaburzona równowaga ekologiczna6.
Inaczej niż antropocentryzm, biocentryzm jest poglądem uznającym, iż
wszystko co żyje, posiada przyrodzoną wartość i jest równie wartościowe poprzez wzgląd na posiadaną cechę życia. Wszystkie organizmy żywe są centrami
i dążą do realizacji własnego dobra, stanowią z tego powodu punkt odniesienia
dla wartościowania moralnego. Wszystkim składnikom biosfery przyznaje się
równe prawo do życia, rozwoju i samorealizacji. Biocentryzm rozszerza zatem
ludzką wspólnotę moralności i włącza w nią całą biosferę. Wartość przyrodzoną
uzasadnia się tym, iż każda istota żywa stanowi integralny element ekosystemu
i utrzymuje go w równowadze dzięki pozostawaniu we wzajemnych relacjach
współzależności z innymi. Ludzkość jest jednym z gatunków zamieszkujących
Ziemię, nie jest gatunkiem wyjątkowym, niezbędnym i nie stanowi centrum egzystencji, zaś natura nie istnieje po to, by służyć człowiekowi. Wszystkie gatunki
mają takie samo prawo do istnienia, bez względu na ich znaczenie czy użyteczność dla człowieka. Rozróżnia się: biocentryzm słaby, gdzie dobro innych istot
należy brać pod uwagę, lecz w razie konfliktu interesów dobro ludzkie jest wartością najwyższą oraz biocentryzm mocny, zgodnie z którym należy zaniechać
wszelkich działań szkodliwych dla innych organizmów, nawet kosztem ograniczenia żywotnych interesów gatunku ludzkiego. Wprowadza się również rozróżnienie na biocentryzm indywidualistyczny, w którym punkt odniesienia stanowi
dobro każdej żyjącej istoty oraz holistyczny, gdzie najważniejsze jest zachowanie
integralności całej biosfery7.
Ekocentryzm, który wyewoluował z biocentryzmu jednak zasięgiem wartościowania objął również abiotyczne elementy środowiska, jest poglądem uznającym, iż cała natura zarówno ożywiona, jak i nieożywiona posiada wartość przy5

Filozofia ekologii głębokiej, na: http://pracownia.org.pl/filozofia-glebokiej-ekologii

6

I. S. FIUT, Julian Aleksandrowicz i jego etyka „sumienia ekologicznego”, http://www.tvk.
wroc.pl/~tvk072a/odra/fiut.php [4.05.2015].

7

A. GANOWICZ-BĄCZYK: Biocentryzm, [w:] Słownik bioetyki… op. cit., s. 30–31.
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rodzoną, gdyż jako całość umożliwia istnienie życia. Ekocentryzm jest ujęciem
holistycznym, ponieważ uznaje, że zachowanie integralności ekosystemu jest
ważniejsze niż dobro pojedynczych osobników, dlatego też akcentuje wartość
interakcji między składnikami środowiska8.
Kształt świadomości ekologicznej zarówno jednostek, jak i społeczeństw zależy w dużej mierze od przyjętego paradygmatu, czyli zbioru dzielonych przekonań
i teorii naukowych odnoszących się do istotnych dziedzin życia, a dominującego
w sposobie ich rozumowania i postrzegania świata. Paradygmaty opisujące pożądane relacje między człowiekiem a naturą w danym czasie i miejscu opierają się
na opisanych powyżej postawach.
Tabela 1. Paradygmaty dotyczące relacji człowiek – natura.

Paradygmat unikalności człowieka:
• człowiek jest istotą unikalną w przyrodzie, w związku z czym posiada
unikalne prawa;
• kultura, którą tworzą ludzie, rozwija się szybciej niż biologia i w konsekwencji wyprzedza ją;
• kultura umożliwia człowiekowi rozwiązanie wszystkich problemów,
które mogą powstawać w związku z jego działalnością i funkcjonowaniem w przyrodzie.
Nowy paradygmat ekologiczny:
• istoty ludzkie są tylko jednym z gatunków istot żywych w ekosystemie
Ziemi;
• oprócz celowych i przewidywalnych przez człowieka skutków jego działań istnieją także skutki niezamierzone, groźne dla przebiegu procesów
wyznaczonych prawami przyrody;
• świat jest skończony i są granice postępu technicznego, których przekroczenie grozi totalną katastrofą biosfery ziemskiej, co oznacza także
koniec życia ludzkiego na Ziemi.
Źródło: Z. T. WIERZBICKI: Sozologia społeczna, Toruń–Warszawa, 2008, s. 110.

W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku Wiliam Catton i Riley Dunlap zwrócili uwagę na zmiany w paradygmatach dotyczących relacji człowieka
i przyrody wyróżniając dwa przeciwstawne: unikalności człowieka (The Human
Exemptionalism Paradigm) oraz nowy paradygmat ekologiczny (The New Ecological Paradigm).

8

A. GANOWICZ-BĄCZYK: Ekocentryzm, [w:] Słownik bioetyki… op. cit., s. 68.
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1.2. Ekologia głęboka
Zarówno biocentryzm, jak i ekocentryzm znajdują swe odbicie i rozwinięcie
w rozmaitych koncepcjach filozoficznych, odnoszących się do systemów wartości stanowiących podstawę konkretnych form świadomości ekologicznej i jej
przejawów. Krytyczne stanowisko wobec postawy antropocentrycznej znalazło
silne odbicie w idei ekologii głębokiej. Nurt filozofii głębokiej ekologii powstał
na początku lat siedemdziesiątych, a zainicjowany został przez norweskiego filozofa Arne Naessa. Zrodził się on z wnikliwej obserwacji życia społecznego i kulturalnego na przestrzeni lat sześćdziesiątych oraz zauważalnej degradacji środowiska naturalnego. Niepokój związany z niepohamowanym rozwojem cywilizacji naukowo-technicznej i postępującym kryzysem globalnym, który objął także
kulturę, zrodził potrzebę znalezienia odpowiedzi na pytania o jego przyczyny,
zasięg i wpływ na przyrodę oraz człowieka9. Podsumowaniem piętnastoletnich
przemyśleń dotyczących zasad ekologii głębokiej było sformułowanie przez Johna Muira, George‘a Sessions‘a i Arne Naessa ośmiu zasad ekologii głębokiej:
1. Pomyślność oraz rozwój ludzkiego i pozaludzkiego życia na Ziemi są wartościami samymi w sobie niezależnie od użyteczności pozaludzkich form
życia dla człowieka.
2. Bogactwo i różnorodność form życia przyczyniają się do urzeczywistnienia tych wartości i same w sobie są wartościami.
3. Ludzie nie mają prawa ograniczania tego bogactwa i różnorodności, chyba
że chodzi o zaspokojenie ich żywotnych, istotnych potrzeb.
4. Rozwój pozaludzkich form życia wymaga zahamowania wzrostu liczebności populacji ludzkiej. Rozkwit życia i kultury człowieka daje się pogodzić z takim obniżeniem.
5. Oddziaływanie człowieka na inne formy życia jest obecnie zbyt duże,
a sytuacja ta gwałtownie się pogarsza.
6. Wymaga to poważnych zmian, szczególnie ekonomicznych, technologicznych i ideologicznych. Nowa sytuacja będzie całkowicie odmienna
od obecnej.
7. W sferze ideologicznej chodzi przede wszystkim o ograniczenie wzrostu
materialnego standardu życia na rzecz jakości życia. Wytworzy się głęboka świadomość różnicy między tym, co ilościowo i jakościowo wielkie.
8. Ci, którzy zgadzają się z powyższymi założeniami, powinni czuć się zobowiązani do podjęcia pośrednich lub bezpośrednich działań na rzecz
wprowadzenia w życie tych niezbędnych zmian10.

9

http://www.deepecology.org/deepecology.htm [5.05.2015].

10

B. DEVALL, G. SESSIONS: Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, że natura coś znaczy, Warszawa 1995, s. 99.
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Tabela 2. Ekologia głęboka w opozycji do dominującego światopoglądu.

Dominujący światopogląd

Ekologia głęboka

Panowanie nad Naturą

vs

Harmonia z naturą

Środowisko naturalne jako źródło
zasobów dla człowieka

vs

Natura jako całość posiada swoją
immanentną wartość

Dobrobyt materialny i wzrost
gospodarczy

vs

Skromne potrzeby materialne

Przekonanie o niewyczerpalności
zasobów

vs

Ograniczone zasoby Ziemi

Wysoki poziom techniki
i rozwiązań technicznych

vs

Umiarkowanie techniki, nauka nie
dążąca do opanowania Natury

Konsumpcjonizm

vs

Ograniczona konsumpcja

Scentralizowana
wspólnota narodów

vs

Tradycja wspólnot alternatywnych
– bioregion

Źródło: B. DEVALL, G. SESSIONS: Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, że natura coś znaczy, Warszawa 1995, s. 98.

Prezentując pojęcie ekologii głębokiej (deep ecology) Arne Naess przywołuje dla
kontrastu pojęcie ekologii płytkiej (shallow ecology), która nie stoi w opozycji do
tej pierwszej, lecz stanowi jedynie jej element. Ekologia płytka nie odwołuje się
do głęboko zakorzenionego systemu wartości, lecz zatrzymuje się na poziomie
promocji technologicznych rozwiązań zwanych powszechnie ekologicznymi. Należą do nich recycling, organiczne rolnictwo, redukcja emisji gazów cieplarnianych i tym podobne. Płytka ekologia nie rozważa problemu w sposób filozoficzny
i tym samym jej punkt widzenia wydaje się powierzchowny i dość krótkowzroczny, a przede wszystkim silnie antropocentryczny. Postrzega człowieka jako istotę
ponad albo poza naturą, jako źródło wszelkich wartości, a naturze przypisuje jedynie wartość instrumentalną lub użytkową11. Ekologia płytka zatem to strategia,
w której człowiek chroni przyrodę, aby móc jak najdłużej korzystać z jej zasobów.

11

http://www.deepecology.org/deepecology.htm [5.05.2015].

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 56

15.01.2016 13:33

K. PONIKOWSKA-CICHOŃ

57

2. ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA
2.1. Problemy definiowania świadomości ekologicznej
Kwestia świadomości ekologicznej oraz sposobów jej badania była w Polsce dość
długo pomijanym zagadnieniem w refleksji nauk humanistycznych czy społecznych. W okresie przedtransformacyjnym zagadnienia ekologiczne sprowadzane
były głównie do akcji związanych z ochroną przyrody w szkołach czy parkach
miejskich, a problemy wynikające z zanieczyszczenia powietrza czy wody wypierano przez propagandę zwiększania wydajności produkcji przemysłowej, czasami wręcz traktując je jako fanaberie zachodniego świata. Proces definiowania
świadomości ekologicznej uważano za utrudniony ze względu na wieloaspektowość i eklektyczny charakter pojęcia, na który składa się całość społecznych poglądów, opinii i ocen, a także powiązanych z nimi społecznych wartości, norm,
wzorów zachowań związanych ze stosunkiem człowieka do otoczenia przyrodniczego12. Podobne definicje świadomości ekologicznej znajdujemy również
u innych autorów proponujących współczesne ujęcie problemu, którzy rozumieją
świadomość ekologiczną między innymi jako stosunek człowieka do środowiska
przyrodniczego, zespół posiadanych informacji i przekonań na jego temat, a także system wartości, jakim wobec niego kieruje się on w swoim postępowaniu13.
Rozumie się ją także jako stopień, w jakim mieszkańcy interesują się tematem
środowiska naturalnego i jego ochrony, jakie są ich przekonania na temat degradacji środowiska oraz jaką mają wiedzę o możliwych działaniach wspierających
jego ochronę14.
W kształtowaniu się myśli na temat świadomości ekologicznej w latach dziewięćdziesiątych znaczenie miała również refleksja filozoficzna Henryka Skolimowskiego, którego model świadomości ekologicznej wskazywał na jej charakter, kształtowany głównie na poziomie aksjologicznym, stanowiącym podstawy
dla poziomu behawioralnego. Świadomość ekologiczna w jego rozumieniu miała
charakter holistyczny, jakościowy, duchowy, rewerencyjny, ewolucyjny i uczestniczący15. Być ekologicznie świadomym znaczy nie tylko być konsumentem chroniącym zasoby naturalne, które mają nam służyć w celu kontynuacji naszego życia
w harmonii ze środowiskiem. Oznacza to także szacunek dla przyrody i uświadomienie sobie, że wraz z nią należymy do jednej całości. Wartości ludzkie należy traktować jako fragment większego spektrum, w którym natura uczestniczy
12

J. WÓDZ: Świadomość ekologiczna mieszkańców Górnego Śląska – postawienie problemu, [w:]
Problemy świadomości ekologicznej (refleksje metodologiczne związane z badaniami świadomości ekologicznej mieszkańców Górnego Śląska), (red.) J. WÓDZ, Katowice 1990, s. 13.

13

D. K IEŁCZEWSKI: Ekologia społeczna, Białystok 2001, s. 163.

14

Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Warszawa 2013, s. 5,
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_12/ee41d9c93bc700729faf03103120a38c.pdf [2.05.2015].

15

H. SKOLIMOWSKI: Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako Drzewo Życia, Warszawa 1993, s. 202.
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i który współokreśla16. W swoich rozważaniach Skolimowski odwołuje się do,
jego zdaniem ważnych w tym kontekście, systemów etycznych, jasno wyrażających fundamentalne wartości ekologiczne: zasady ahimsy, czyli niestosowania
przemocy Mahatmy Ghandiego, rewerencji dla życia Augusta Schweitzera, czy
uznania świętości Ziemi Aldo Leopolda17. Świadomość ekologiczna stanowi według Skolimowskiego syntezę świadomości religijnej będącej tezą i świadomości
technicznej będącej antytezą. Oznacza powrót do tego, co duchowe bez podporządkowywania się religijnej ortodoksji, dąży do poprawy sytuacji społecznej
i sprawiedliwości dla każdego.
Tabela 3. Świadomość ekologiczna versus świadomość techniczna.

Świadomość ekologiczna

Świadomość techniczna

Holistyczna
Jakościowa
Duchowa
Rewerencyjna
Ewolucyjna uczestnicząca

Atomizująca
Ilościowa
Sekularystyczna
Obiektywna
Mechanistyczna alienująca

Źródło: H. SKOLIMOWSKI: Filozofia żyjąca. Ekofilozofia jako Drzewo Życia, Warszawa
1993, s. 202.

Aktywność ludzką uważa się za najwyższy i najdoskonalszy przejaw świadomości ekologicznej. Nie zawsze jednak udaje się wskazać prostą zależność pomiędzy danym działaniem a motywacją nim kierującą. Można jednak zauważyć,
iż coraz częściej jest on niewystarczający. Działania ludzkie, opisywane jako
pro-środowiskowe mogą być również powodowane pobudkami ekonomicznymi czy czysto zdrowotnymi. Wydaje się natomiast, iż bycie świadomym ekologicznie w najwyższej formie, to właśnie przyjęcie wspomnianego paradygmatu
ekocentrycznego lub biocentrycznego oparte na pewnej konwersji związanej
z, choć częściowym, porzuceniem antropocentrycznej, konsumpcyjnej postawy
życiowej.
2.2. Sposoby badania świadomości ekologicznej
Badania świadomości ekologicznej odbywają się zazwyczaj w oparciu o pytania
badawcze dotyczące trzech podstawowych jej komponentów: poznawczego, emocjonalnego oraz behawioralnego. Jak już wspomniano wyżej, rodzaj i siła świadomości zależą od wielu czynników uwarunkowanych społecznie-kulturowo.
Wyniki badań wskazują, iż już podstawowe cechy demograficzne skorelowane są
z poszczególnymi jej elementami. W latach dziewięćdziesiątych, w badaniach ukie16

Ibidem, s. 52.

17

Ibidem, s. 184.
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runkowanych na świadomość ekologiczną osób dorosłych zwykle w mniejszym stopniu zwracało się uwagę na encyklopedyczną wiedzę przyrodniczą,
w większym zaś na „wrażliwość ekologiczną” i wiedzę w zakresie zagrożeń i sposobów ochrony przyrody. Badania takie prowadzone były przeważnie w skali lokalnej czy regionalnej lub też w odniesieniu do wybranej kategorii osób18. Wciąż
mamy do czynienia z tą tradycją, szczególnie w przypadku badań wśród respondentów pochodzących z określonych grup wiekowych (młodzież szkolna, studenci)
lub mieszkańców regionów szczególnie zagrożonych lub związanych z wprowadzaniem różnego rodzaju inicjatyw potencjalnie mających bezpośredni wpływ na
środowisko naturalne.
Najbardziej jednak reprezentatywnymi i wieloaspektowymi badaniami dotyczącymi świadomości ekologicznej wydają się być badania trackingowe przeprowadzane od kilku lat na zlecenie Ministerstwa Środowiska. Są to cykliczne
badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków realizowane w ramach
wieloletniego programu badawczego tegoż ministerstwa na próbie około 1 000
Polaków. Program został zainicjowany w 2011 roku pogłębionym badaniem
wstępnym. Następne pomiary (badania trackingowe) planowane są do realizacji corocznie, co umożliwić ma śledzenie dynamiki i programowanie działań
w oparciu o uzyskane dane. Badana jest świadomość ekologiczna i zachowania
ekologiczne Polaków w następujących obszarach:
• Gospodarka odpadami
• Zmiany klimatu
• Ochrona środowiska
• Racjonalne wykorzystanie energii
• Zachowania konsumenckie
• Stosunek respondentów do ekologii
Poniższy przykładowy wykres pochodzący z opracowania wyników badań
wskazuje na powody podawane przez respondentów, są to w szczególności troska o przyszłe pokolenia oraz dbałość o zdrowie człowieka. Trudno jednak rozstrzygnąć czy mówiąc o nadchodzących generacjach respondenci mają na myśli
populację globalną, czy też po prostu swoich najbliższych.

18

L. DOMKA: Kryzys środowiska a edukacja dla ekorozwoju, Poznań 1996.
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Wykres 1. Powody dla których warto chronić środowisko, w opinii Polaków (dane w %).
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48
Dba o , troska o zdrowie cz owieka

53
33

Przyroda jako warto
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0
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29
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64
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(Badania zrealizowano na reprezentatywnych 1 000-osobowych próbach dorosłych Polaków
– respondenci mogli podać dwa najważniejsze powody, stąd sumy przekraczają 100%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie B. KACHANIAK, J. SKRZYŃSKA, A. TRZĄSALSKA: Badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Warszawa 2014.

Wyniki badań wzmacniają także przypuszczenia, iż wprowadzenie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i związanej z nią kampanii medialnej propagujących tę formę aktywności, wywarło zasadniczy wpływ na segregację odpadów przez mieszkańców Polski. W 2014 roku segregacje deklarowało 68%, jednak
zmniejszyły się wskazania na motywacje związane z troską o utrzymanie czystości
środowiska dla przyszłych pokoleń. We wnioskach z badań znajdujemy tezę, iż troska o środowisko u większości Polaków przegrywa z rachunkiem ekonomicznym.
Motorem do oszczędzania wody czy energii jest bardziej troska o domowy budżet
niż świadoma postawa ekologiczna19. Więcej informacji dotyczących ogólnopolskich wyników badań znaleźć można na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska, Instytutu na Rzecz Ekorozwoju czy też pracowni badawczych.
Trudność w przeprowadzaniu badań i analizowaniu ich wyników polega na
tym, iż zazwyczaj problemy badawcze w nich stawiane dotyczą zagadnień opisanych wcześniej jako wskaźniki ekologii płytkiej. W badaniach nad świadomością ekologiczną, przeprowadzanych w ogromnej większości za pomocą techniki
19

B. K ACHANIAK, J. SKRZYŃSKA, A. TRZĄSALSKA: Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, Warszawa 2014, s. 14–16, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_12/3cd08e737106bd35c7a6e3128e9abbbd.pdf [2.05.2015].
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wywiadu kwestionariuszowego, trudno uzyskać odpowiedzi na pytania badawcze dotyczące głębszych podstaw świadomości ekologicznej. Pojawiają się co
prawda kwestie dotyczące motywacji, którą kierują się respondenci wybierając
zachowania powszechnie uznawane za przyjazne środowisku, jednak ich poziom
ogólności rzadko pozwala na dotarcie do faktycznych źródeł określonych działań. Dlatego dla udoskonalenia wartości badań konieczne wydaje się posłużenie
wywiadem pogłębionym, zogniskowanym, metodą biograficzną czy też analizą wizualną.

3. MANIFESTACJE – PRZYKŁADOWE OBSZARY
Źródeł świadomości ekologicznej dopatrywać należy się w systemach filozoficznych i religijnych, ma ona zatem zakorzenienie w sferze aksjologicznej. Banalnym może wydać się stwierdzenie, iż praktyczny wymiar świadomości ekologicznej, rozmaitość form jej manifestowania w zależności od stopnia jej rozwoju
jednostkowego lub społecznego to właściwie świadomość tego jak konsumować.
Przy czym konsumpcja rozumiana jest tutaj jako zużywanie zasobów (przyrody)
dla zaspokojenia ludzkich potrzeb20. Umiejętność panowania nad nimi, a przede
wszystkim umiejętność odróżnienia faktycznych potrzeb (needs) od zachcianek (wants) stanowią podstawowe wskaźniki stopnia zaawansowania rozwoju
świadomości ekologicznej. Zatem manifestacje świadomości ekologicznej, to jak
jednostki czy grupy przekształcają świadomość, wiedzę na temat relacji człowieka i natury w działanie, przejawiają się na wielu poziomach. Można je uporządkować ze względu na rozmaite przesłanki, takie jak poziom zaawansowania
świadomości (ekologia płytka i ekologia głęboka) czy zasięg instytucjonalny,
gdzie możemy mówić o manifestacji na poziomie indywidualnym, grupowym
niesformalizowanym czy też sformalizowanym instytucjonalnym.
3.1. Świadomość ekologiczna w polityce lokalnej i globalnej
Znaczenie procesu kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa podkreśla się współcześnie w większości dokumentów regulujących politykę instytucji na wszystkich szczeblach administracji publicznej. Zrównoważony rozwój to
strategia osiągania godnego życia w ramach tego, co jest fizycznie i biologicznie
możliwe. Podstawą zrównoważonego rozwoju jest integracja działań politycznych,
gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej, a jego
celem jest zagwarantowanie możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb oraz
poprawa jakości życia poszczególnych społeczności zarówno współczesnego, jak
i przyszłych pokoleń21.
20

J. SZCZEPAŃSKI: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji,
Warszawa 1981, s. 132.

21

http://www.ine-isd.org.pl/
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Zasada zrównoważonego rozwoju ujęta jest także w Konstytucji RP, rozdz. I,
art. 5: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego
terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”22. Warunkiem rozwoju
zrównoważonego społeczeństwa jest wykształcenie w nim świadomości ekologicznej na adekwatnym dla danych warunków poziomie. Jest ona uznawana za
podstawę sfery życia zwanej kulturą ekologiczną, ta zaś zarówno inspiruje, jak
i jest konsekwencją polityki ekologicznej państwa. W Polsce obowiązuje obecnie
dokument „Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do
roku 2016”. Konieczność jej sporządzenia wynikała z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150,
z późn. zm.)23. Jej treść została uaktualniona zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej i wpisuje się w priorytety i cele 6. Wspólnotowego programu działań
w zakresie środowiska naturalnego. Do jej największych wyzwań należy zaliczyć: działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, przystosowanie do zmian klimatu oraz ochronę różnorodności biologicznej.
Do najważniejszych kierunków działań systemowych należą: przede wszystkim
aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe,
odpowiedzialność za szkody w środowisku oraz wprowadzenie aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym.
3.2. Świadomość ekologiczna w miastach
Niejako odpowiedzią na założenia polityki ekologicznej państwa mogą być działania miast i gminnych społeczności lokalnych, które poprzez sposób organizacji
swego funkcjonowania manifestują pewien poziom świadomości ekologicznej.
Podejmowane są również inicjatywy międzynarodowe. Przykładem są miasta,
które przyłączyły się do realizacji pomysłu utworzenia sieci tak zwanych powolnych miast. Idea powstała we Włoszech w 1998 roku jako uszczegółowienie
koncepcji Slow Food24. Obecnie współpracuje ze sobą już kilkadziesiąt miast na
całym świecie. Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow25 zrzesza obecnie piętnaście miejscowości z terenu województwa warmińsko-mazurskiego: Barczewo,
Bartoszyce, Biskupiec, Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo Iławeckie,
Lidzbark Warmiński, Lubawa, Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek,
22

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

23

https://www.mos.gov.pl/artykul/328_polityka_ekologiczna/338_polityka_ekologiczna_
panstwa.html [3.05.2015].

24

Slow Food jest międzynarodową organizacją oraz ruchem społecznym powstałym we Włoszech w 1986 roku w proteście przeciwko wszechobecnej modzie na fast food. Jej celem jest
ochrona tradycyjnych, wytwarzanych lokalnie produktów żywnościowych.

25

Są one nazwane „miastami dobrego życia” – www.cittaslow.org [7.05.2015].
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Pasym, Reszel, Ryn oraz pięć spoza województwa: z Wielkopolski: Murowana
Goślina, z województwa śląskiego: Kalety, z lubelskiego: Rejowiec Fabryczny,
z pomorskiego: Nowy Dwór Gdański i z opolskiego – Prudnik. Do sieci przystąpić mogą miasta z mniejszą niż 50 000 liczbą mieszkańców, spełniające następujące wymagania:
• Regulacje prawne dotyczące środowiska (zastosowanie przepisów ISO
14000, udział w projekcie Agenda 21, systemy do kontroli lekkiego zanieczyszczenia).
• Infrastruktura polityczna (usunięcie barier architektonicznych, infrastruktura dla alternatywnych możliwości poruszania się, konsultacje społeczne).
• Jakość miejska (restauracja oryginalnych warunków historycznych, eliminacja głośnych systemów alarmowych, recycling).
• Produkty lokalne (programy podnoszące wartość lokalnych wydarzeń
kulturalnych, szkolne programy edukacji smaku, aktualizowanie listy
produktów typowych dla regionu).
• Gościnność (międzynarodowe znakowanie, strzeżone parkingi na obrzeżach miast, rozwój informacji turystycznej i szkolenia dla przewodników).
• Wiedza (rozpowszechnianie informacji dotyczących ruchu, publiczny dostęp do dokumentów, promocja programów ułatwiających życie rodzinne)26.
Świadomość związana z wejściem do grupy miast CittaSlow oraz promowaniem jego idei nie wiąże się jedynie ze świadomością relacji człowiek – natura,
ale przede wszystkim z koncepcją poprawy jakości życia ludzi według zasad
zrównoważenia, a także ze świadomością potencjału przynależności do sieci
w tworzeniu marki miejsca, jakim jest miasto.
O ile koncepcja Slow City dotyczy funkcjonowania miasta jako całości
i wymaga współpracy i skutecznej komunikacji pomiędzy mieszkańcami oraz
instytucjami publicznymi, o tyle kolejna zaprezentowana idea może dotyczyć
wybranego fragmentu rzeczywistości miejskiej (i oczywiście również wiejskiej).
Pojęcie permakultury (permanent agriculture), czyli gałęzi projektowania ekologicznego tworzącej zrównoważoną architekturę siedzib ludzkich i samoregulujące się systemy rolnicze na wzór ekosystemów, wprowadzone zostało przez
Billa Mollisona i Davida Homgrena. Oznacza trwały, samoutrzymujący się
system wzorowany na pierwotnym lesie jako samoregulującym się ekosystemie
z dodatkiem samowysiewających się roślin uprawnych. Chodzi w niej o takie
zagospodarowanie przestrzeni, które stworzy możliwie samowystarczalny układ
przyrodniczy, dostarczający zamieszkującej go grupie ludzi pożywienia, wrażeń
estetycznych, a także wyznacza określoną zrównoważoną strategię społeczną27.
Trzy podstawowe filary tej idei opierają się na następujących hasłach: troszcz
się o Ziemię, troszcz się o ludzi oraz dziel się nadmiarem. Stanowią one naukę
26

http://cittaslowpolska.pl [7.05.2015].

27

Z. T. WIERZBICKI: Sozologia społeczna… op. cit., s. 176.
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i praktykę osadzoną w duchu głębokiej świadomości potencjału, jaki skrywają
praktyki starożytnych kultur połączone w symbiozie z nowoczesnymi zdobyczami współczesnej nauki28.
3.3. Ekowioski – wspólnoty połączone świadomością ekologiczną
Holistyczne założenia dotyczące idei zrównoważenia manifestowane są również
poprzez projekty realizowane przez osoby pragnące zrezygnować z nadmiernej
konsumpcji i zmierzyć się z wymaganiami samowystarczalności. Ich potrzeba
wyrażania postaw eko-centrycznych, wynikająca z imperatywu świadomego życia przyjmuje formę organizacji życia społecznego – ekowiosek. Są to wspólnoty
przetworzone z tradycyjnych lub założone jako nowe projekty, które oparte są na
świadomym, intencjonalnym działaniu prowadzącym do regeneracji społecznego i przyrodniczego środowiska. Oparte są na czterech wymiarach zrównoważenia: ekologicznym, ekonomicznym, społecznym i kulturowym, a zintegrowanych poprzez podejście holistyczne29.
Ze względu na coraz większą popularność tej formy wspólnotowości, mieszkańcy ekowiosek stworzyli wspierającą się i inspirującą wzajemnie sieć światową, posiadającą swoje filie na poszczególnych kontynentach. W Europie działa
Global Ecovillage Network Europe, której członkami są między innymi dwie
polskie wspólnoty: Ekowioska Barkowo z Mazur oraz Bhrugu Aranya zlokalizowana w Tatrach30.
Pierwsza z nich została założona w maju 2012 roku przez rodzinę, która opuściła miasto i zamieszkała w małym starym domu, blisko lasu, rzeki i dzikiej przyrody we wsi Barkowo na Mazurach Garbatych. „Przenieśliśmy się tutaj z wyboru
i głębokiego pragnienia powrotu do prostego, naturalnego życia na Ziemi”.
Rok później dzięki zbiórce crowdfundingowej i wsparciu społeczności uruchomiono Akademię Bosej Stopy – alternatywną jednostkę edukacyjną – w której członkowie wspólnie uczą się umiejętności przydatnych w kształtowaniu indywidualnej i lokalnej samowystarczalności31. Bhrugu Aranya jest rozkwitającą
międzynarodową ekowioską, o nieco dłuższej historii. Od 1995 roku ekologiczna farma rozrosła się do wspólnoty paru rodzin, obecnie mieszka tu 11 dorosłych
i 4 dzieci. Mieszkańcy w wieku od 6 do 67 lat są eklektyczną grupą i posiadają
wiele różnych umiejętności i talentów, takich jak: sztuka, uzdrawianie, pisanie,
tworzenie filmów, muzyka, uprawa ziemi, nauczanie Terapii Homa i ziołolecznictwo. „Wszyscy jesteśmy oddani pracy na rzecz uzdrawiania środowiska naturalnego. Ekowioska jest centrum edukacyjnym, gdzie można poprzez własne
doświadczenie nauczyć się Terapii Homa z jej wieloma zastosowaniami, uczyć się
28

http://2013.lodzdesign.com/event/permakultura-cicha-rewolucja/

29

http://gen-europe.org/start/start/index.htm [5.05.2015].

30

Ibidem.

31

https://ekowioska.wordpress.com/artur-jan-milicki/ [5.05.2015].
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poprzez uczestnictwo w ekologicznym ogrodnictwie Homa, praktykowanie technik rozwoju osobistego, uzdrawianie, medytację i odkrywanie własnego twórczego potencjału”32.
3.4. Świadomość ekologiczna a rynek
Idee ekologiczne stały się trwałym elementem kształtowania przestrzeni zarówno prywatnej jak i publicznej, a ze względu na znaczne urynkowienie aktywności współczesnego człowieka rynek musi odpowiedzieć na wymagania nie
tylko klientów, ale przede wszystkim regulacji prawnych, wymagających działań
w jak najmniejszym stopniu szkodzących środowisku naturalnemu. Ze względu
na to, że świadomość ekologiczna często związana jest ze świadomą konsumpcją konsument, który jest świadomy ekologicznie lub za takiego chce uchodzić
powinien posiadać wiedzę na temat nabywanego produktu. Służy temu technika oceny wpływu produktu na środowisko naturalne na wszystkich etapach
jego funkcjonowania, czyli Life Cycle Assessment – LCA. Zwana jest ona także
strategią „od kołyski po grób” ( from cradle to grave) co oznacza, iż szacować
powinno się wpływ produktu na środowisko bez pominięcia analizy jakiegokolwiek stadium, od powstania do utylizacji. Idea pochodzi z prac Harolda Smitha
i stanowi element ISO 14000, czyli standardu stosowanego w zarządzaniu środowiskowym. Do wiedzy dotyczącej cyklu życia produktu w znacznym stopniu
odwołuje się ruch oparty na stylu życia określanym jako LOHAS (Lifestyle of
Health and Sustainability), czyli zdrowym i zrównoważonym. W swych założeniach powinien on godzić poszanowanie środowiska naturalnego z odpowiedzialnym korzystaniem ze zdobyczy współczesnego świata, poszukując pomostów między tym, co zdrowe i przyjemne, indywidualne i globalne.
Rysunek 1. Ekologiczna ocena cyklu życia produktu.
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Źródło: http://www.e-autonaprawa.pl/artykuly/933/ekologiczne-skutki-motoryzacji.html
32

http://www.homatherapypoland.org/pl/bhrugu-aranya/nasza-ekowioska [5.05.2015].
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W LOHAS z założenia łączy się ideowość i poczucie misji z realizmem ekonomicznym. „Filozofia LOHAS nie wymaga rezygnacji z luksusu – namawia
do odpowiedzialnego korzystania z kurczących się zasobów globu. Przy okazji oszczędzanie pozwala lepiej zorganizować wydatki. Świadome korzystanie
z nieodnawialnych źródeł energii i zasobów wody oraz redukcję zanieczyszczenia atmosfery zaczyna się od siebie. Znowu nasze wybory kształtują świat.
Wybór rodzaju energii wymusza zmianę polityki na jej producentach na bardziej
proekologiczną. Żarówki energooszczędne, redukcja trybu stand-by, wyłączanie
ładowarek, zakręcanie kranu z wodą, prysznic zamiast kąpieli w wannie, rezygnacja z detergentów, ekologiczny styl jazdy samochodem – to drobne decyzje,
które w dużej skali tworzą efekt kuli śnieżnej”33.
LOHAS stanowi także kategorię pewnego typu konsumentów, z ekonomicznego punktu widzenia definiowaną jako segment rynku. Dzieli się on na następujące sektory:
• Naturalna i organiczna żywność – lokalnie uprawiane warzywa i owoce,
produkty Fair Trade;
• Naturalne i organiczne produkty kosmetyczne oraz para-medyczne – terapie medycyny alternatywnej; produkty i usługi mind/body/spirit, sprzęt
do ćwiczeń, książki i nagrania tematyczne, medycyna chińska;
• Zielone budownictwo – domy z certyfikatem wydajności energetycznej,
odnawialnymi źródłami energii, materiałami pochodzącymi z recyclingu;
• Eco-turystyka – od spa po wycieczki szklakiem wydarzeń kulturalnych;
• Naturalny styl życia – naturalne środki czystości, organiczne kwiaty, naturalne produkty dla zwierząt domowych;
• Alternatywny transport – samochody hybrydowe, programy sąsiedzkiego
użytkowania samochodów, paliwo typu biodiesel, rowery miejskie;
• Alternatywne i odnawialne źródła energii;
• Społecznie odpowiedzialne inwestycje34.
LOHAS może być traktowane jak realizacja swoistej mody na to co „ekologiczne”. Ten styl życia oparty jest na pewnej wiedzy, która ma podwyższyć
jakość życia grup aktywnych konsumentów, zazwyczaj finansowo odpowiednio
uposażonych.

ZAKOŃCZENIE
John A. Hannigan twierdzi, przywołując koncepcję twardego konstrukcjonizmu, iż problemy środowiskowe są wyłącznie wynikiem społecznej konstrukcji,
a w wersji mniej ortodoksyjnej dopuszcza istnienie pewnej ich autonomii i niezależności od działań ludzkich35. Podobnie, Phillip Macnaughten i John Urry uwa33

http://www.lohas.org.pl/fundacja [14.05.2015].

34

http://www.lohas.com/lohas-marketplace

35

J. A. HANNIGAN: Environmental Sociology, London–New York 2006, s. 10,
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żają, iż nie istnieje jedna natura i w konsekwencji związana z nią świadomość
ekologiczna – jest wiele „przyród” i wynikających z nich form świadomości.
Specyficzne praktyki społeczne, zwłaszcza ludzkie zamieszkiwanie, wytwarzają, odtwarzają i przeobrażają różne przyrody i różne wartości. Dzięki takim
praktykom ludzie odpowiadają poznawczo i estetycznie na rzeczy utworzone
jako znaki i wyróżniki przyrody, wykorzystują własne formy wiedzy i rozumienia oraz rozmywają prosty podział na obiektywną naukę i wiedzę potoczną.
Praktyki te są uporządkowane dyskursywnie, ucieleśnione, zróżnicowane, przestrzenne, czasowe oraz wykorzystują modele aktywności człowieka, ryzyka,
działania i zaufania36. Praktyki te stanowią przejawy świadomości ekologicznej
dominującej w danej grupie ludzi. Tworzą platformę, na której ta świadomość
przekształcana jest w działania towarzyszące zrównoważonej konsumpcji czy
też prosumpcji, a przez to stanowią podstawę kształtowania się społeczeństwa
prosumenckiego.
W powyższym rozdziale zaprezentowano jedynie wybrane aspekty związane ze źródłami powstawania, rozwoju i przekształcania się form świadomości
ekologicznej. Ze względu na odwieczny charakter zależności pomiędzy człowiekiem i naturą, świadomość istnienia przyrody i konieczności stworzenia z nią
relacji potrzebnej dla trwania czy też przetrwania człowieka jest konstytutywną
cechą funkcjonowania każdego ze społeczeństw. Jej manifestacje zaś przyjmują
tyle form, ile istnieje zbiorowości ludzkich osadzonych w czasie i przestrzeni.
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STRESZCZENIE
W powyższym rozdziale zaprezentowano wybrane aspekty związane ze źródłami powstawania, rozwoju i przekształcania się form świadomości ekologicznej.
Analizowano charakter zależności pomiędzy człowiekiem i naturą, jako formy
świadomości istnienia przyrody i konieczności stworzenia z nią relacji potrzebnej
dla trwania czy też przetrwania człowieka. Wskazywano na przykłady, poziomy
i uwarunkowania świadomości ekologicznej w tym czynniki demograficzne i geograficzne cechy środowiska. Wskazywano na dominujące paradygmaty ujmowania stosunku ludzi do natury: antropocentryczne, ekocentryczne, biocentryczne,
które odnoszą się do ludzkich potrzeb w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Świadomość ekologiczna jest konstytutywną cechą funkcjonowania każdego ze
społeczeństw. Jej manifestacje zaś przyjmują tyle form ile istnieje zbiorowości
ludzkich osadzonych w czasie i przestrzeni. Sposoby myślenia o przyrodzie i środowisku, jakimi posługują się ludzie manifestują się w ich polach indywidualnego
i zbiorowego życia. W końcowej części opracowania omawia się kilka wybranych
przykładów ekologicznie świadomych społeczności.

ECOLOGICAL AWARENESS – ORIGIN AND MANIFESTATIONS
SUMMARY
The paper covers issues connected with ecological consciousness, its origin and
manifestations at various levels of social life. Ecological awareness itself is understood as a human relation toward natural environment, a set of information
and convictions connected with nature along with a value system which directs
his or her behavior. A level of ecological consciousness depends on many factors
such as demographical or geographical conditions, time or cultural background
and it might be placed on a certain continuum. Its shape is rooted in a dominant
and followed, by people in a given society, paradigm: anthropocentric, ecocentric
or biocentric, where nature is superior to human needs or, on contrary, where
it is treated as an equal being. The origin of ecological awareness in a modern
shape, may be also placed in a deep ecology concept, constructed by Norwegian
philosopher Arne Naess, who emphasizes a necessity of rethinking people’s attitudes toward consumerism and, which may be perceived as an obstacle in sustainable relation between a man and environment. The way people think and feel
about nature may be manifested in all fields of individual and group life. Selected
examples of this are given in the last part of the paper.
Key words: ecological awareness, anthropocentrism, ecocentrism, biocentrism,
deep ecology, ecological awareness research, ecological awareness in action
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WSTĘP
Dysponujący poczuciem podmiotowości politycznej obywatele, to ludzie świadomi swoich potrzeb i interesów, którzy wierzą w możliwość ich obrony i realizacji poprzez podejmowanie indywidualnego oraz zbiorowego działania o różnym
stopniu organizacji, dzięki któremu będą w stanie zaspakajać swoje potrzeby
samodzielnie lub zabiegać o określone działania i świadczenia ze strony instytucji publicznych. Przenosząc powyższy tok rozumowania na grunt społeczeństwa
konsumpcyjnego i gospodarki można powiedzieć, że prosument jest alternatywą dla konsumenta, charakteryzującego się biernością, tj. takiego, który często
w sposób bezrefleksyjny nabywa produkty, w mniejszym lub większym stopniu
odpowiadające jego potrzebom, ulegając programującym jego świadomość zabiegom marketingowym. Przyjęcie postawy prosumenckiej będzie zatem równoznaczne z poczuciem rynkowej podmiotowości konsumenta, który z biernego,
a nierzadko bezkrytycznego nabywcy staje się aktywnym aktorem oddziaływującym nie tylko na popyt, ale także na rynkową podaż. Dzieje się tak wtedy,
gdy „upodmiotowieni konsumenci” (prosumenci) po pierwsze aktywnie wyrażają swoje potrzeby wpływając na kształt rynkowej oferty, ale także wówczas,
gdy przyjmują rolę wytwórców samodzielnie generując potrzebne im dobra.
W tym kontekście sektor prosumenckiej gospodarki energetycznej, choć kluczowy w dzisiejszych uwarunkowaniach społecznych, nie jest jedynym obszarem
rozwijania postaw prosumenckich.
Znamienna w tym kontekście może być wypowiedź Benjamina R. Barbera
stanowiąca fragment wywiadu, jakiego udzielił będąc w Polsce. Stwierdził
on wówczas, że: „w Warszawie nie trzeba nikomu przypominać, do czego jest
zdolne państwo totalitarne, pragnące unicestwić wolność. Myślę jednak, że nie
doceniamy niebezpieczeństwa płynącego z drugiej strony – tego, które tworzą
wielkie rynki, wielki biznes – ponieważ rynek funkcjonuje w aurze wolności,
działa w aksamitnych rękawiczkach, przy użyciu metod, które z wolnością utożsamiamy. I to do tego stopnia, że w tej części świata są ludzie, którzy uważają, że
ponieważ mają wolność robienia zakupów, są demokratami. Ale klienci sklepów
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to jeszcze nie obywatele – niezależnie od tego, że niektórzy nakłaniają nas do
myślenia, iż stając się wydajnymi pracownikami i dobrymi konsumentami, automatycznie stajemy się obywatelami-demokratami. (…) Miejsce mitu wielkiego
państwa zajął nowy mit, (…) zrodzony z przekonania, że rynek rozwiąże problemy, których rządy nie potrafią rozwiązać. Jednak sam rynek, podobnie jak samo
państwo, to za mało; co więcej, rynek stwarza też zagrożenia dla społeczeństwa
obywatelskiego”1.

1. POLITYKA, DEMOKRACJA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Współczesne uwarunkowania, które najogólniej można odnieść do wykształcenia się światowego rynku i globalnej sieci nieskrępowanych przepływów spowodowały istotne osłabienie, czy wręcz deprecjację instytucji publicznych, organizacji i państw. Dewaloryzacja szeroko pojętego sektora publicznego, może być
następstwem zarówno poczucia spadku jego wpływu, traktowania go jako bariery w procesie deregulacji, jak i postrzegania go jako sfery zdominowanej przez
interesy polityczne, których sposób rozstrzygania jawi się jako mało klarowny
i nieefektywny wobec mechanizmów kalkulacji rynkowej. Powoduje to ogólną
niechęć społeczeństwa do polityki, która przejawia się między innymi spadkiem
zaufania do instytucji publicznych oraz obniżeniem frekwencji wyborczej. Zjawisko to jest o tyle niebezpieczne, że często nie zdajemy sobie sprawy z faktu,
że funkcjonowanie demokracji nie jest możliwe bez polityki, a mechanizm rynkowy, jakkolwiek bywa bardziej efektywny w wymiarze finansowym, człowieka
rozpatruje w kategoriach zasobności jego portfela, a nie obywatelskiej równości.
Przypomnijmy zatem, że polityka jest pewnym specyficznym, choć nie jedynym, sposobem rozstrzygania sprzecznych interesów we współczesnych
złożonych społeczeństwach, które stronią od nagminnego odwoływania się do
przymusu fizycznego. Polityka wyznacza – cytując Bernarda Cricka – „jakiś
porządek pośród konkurencyjnych żądań wobec zawsze ograniczonych zasobów
danej wspólnoty. (…) Polityka jest niejako placem targowym, na którym obowiązuje mechanizm konkurencji cenowej wobec wszystkich żądań społecznych
(…)2”. Pojawia się ona tam, gdzie różniące się w ocenie swoich interesów strony,
uznające swoje wzajemne prawo do występowania na forum społecznym podejmą dyskusję, a czasem ostrą rywalizację licząc, że ostateczne rozstrzygnięcie
dotyczące podziału społecznych zasobów okaże się dla nich możliwie najkorzystniejsze. Zaprzeczeniem polityki w skrajnej postaci będzie system rządów
jednostki wykluczający jakąkolwiek rywalizację, ale sama polityka to jeszcze
nie demokracja, choć tej ostatniej polityka jest warunkiem koniecznym.
Zarysowane wyżej „polityczne targowisko” stanie się sceną demokracji wtedy, kiedy przestanie na nim obowiązywać mechanizm konkurencji wyznaczający pozycję aktorów na podstawie zasobności ich portfela. Staną się oni wówczas
1

B. R. BARBER: Globalny Dżin, „Gazeta Wyborcza”, nr 152, 1–2.07.2000.

2

B. CRICK: W obronie polityki, PWN, Warszawa 2004, s. 31.
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równymi sobie, posiadającymi jeden głos obywatelami, podejmującymi wspólnie
decyzje na zasadzie większości. To tak, jakby każdemu uczestnikowi targowiska
włożyć do portfela jednego przysłowiowego dolara, aby każdy miał taką samą
szansę na realizację własnych potrzeb. Grupowanie się obywateli o zbliżonych
interesach daje szansę efektywniejszej realizacji własnych aspiracji, a konfrontacja z grupami o odmiennych interesach pozwala zyskać świadomość stanowisk
konkurencyjnych. Tak rodzi się sfera publiczna demokratycznego państwa, jako
przestrzeń swobodnej ekspresji wszelakich roszczeń i interesów społecznych,
w obronie których występują równi obywatele, którzy decydując się na wspólne
działanie zwiększają prawdopodobieństwo, iż podział efektów społecznej kooperacji okaże się zgodny z ich interesami. Pojęcie interesu jest jedną z podstawowych kategorii polityki i nie ma w tym wypadku charakteru pejoratywnego.
Polityka służy bowiem rozstrzyganiu i realizacji interesów, których rozbieżność
we współczesnych złożonych społeczeństwach jest nieunikniona, dzięki czemu
społeczeństwo to jest w stanie rządzić się samodzielnie rozstrzygając swoje wewnętrzne problemy.
Realne istnienie demokratycznej sceny politycznej i związanej z nią sfery publicznej, której zasięg wyznaczają podstawowe akty normatywne państwa, na
czele z konstytucją gwarantującą podstawowe prawa i wolności, wymaga istnienia obywatela nie tylko w rozumieniu statusu formalnoprawnego nadawanego
przez państwo, ale jako nosiciela podmiotowości politycznej wynikającej z poczucia sprawstwa.
Podmiotami sfery publicznej mogą być jednostki, jednak dominują na niej
aktorzy zbiorowi. Ich podmiotowość wyraża się zatem w zdolności do artykułowania interesów, które przyjmują często formę spisanych postulatów, strategii i programów. Kolejnym etapem jest umiejętność zorganizowania się w sposób mniej lub bardziej sformalizowany, aby możliwym było przejście do etapu
trzeciego, jakim jest podjęcie działania, którego celem jest doprowadzenie do
zmiany bieżącego stanu na korzystniejszy z perspektywy danej grupy3. Tak rozumianą podmiotowość należy wiązać z poczuciem sprawstwa, które wymaga
świadomości własnych interesów oraz przekonania o tym, że poprzez działania
we współpracy z osobami o zbieżnych interesach, możliwe jest osiągnięcie korzystnej zmiany. Zgodnie z argumentacją Edmunda Wnuka-Lipińskiego, istnienie względnie autonomicznej podmiotowości sprawczej, wyklucza możliwość
sprowadzenia działań podejmowanych w sferze publicznej do jej strukturalnych
uwarunkowań. „Podmiotowość jest bowiem warunkiem koniecznym funkcjonowania w roli obywatela (…)”4.
Podmiotowość znajduje swoją realizację w działaniu aktorów przede wszystkim zbiorowych, których kategoryzację można przeprowadzić biorąc pod uwagę poziom ich zorganizowania oraz trwałość działania w czasie. W ten sposób, najmniej zorganizowaną formą działania zbiorowego w sferze publicznej
3

Por. M. GULCZYŃSKI: Nauka o polityce, Warszawa 2007, s. 39–40.

4

E. WNUK-LIPIŃSKI: Socjologia życia publicznego, Warszawa 2005, s. 88.
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i jednocześnie najbardziej efemeryczną jest tłum stanowiący skupisko ludzi
reagujących wspólnie na określone zdarzenie czy sytuację. Większą trwałością
w czasie, ale wciąż o niewielkim poziome zorganizowania charakteryzuje się
ruch społeczny. Choć różni autorzy w zróżnicowany sposób definiują ruchy społeczne i ich rolę w kreowaniu rzeczywistości społecznej5, działają one przede
wszystkim w przestrzeni aksjologicznej zaszczepiając w społeczeństwie nowe
idee i wartości (np. ruch ekologiczny). Kolejnym typem aktora zbiorowego działającego w sferze publicznej są tzw. grupy interesu, których aktywność dotyczy
głównie przestrzeni gospodarczej, a ich celem jest osiągnięcie stanu, uznawanego za korzystny. Mogą to być związki zawodowe czy zrzeszenia pracodawców,
którzy bronią interesów określonej kategorii społecznej na rynku. Obywatelskie
organizacje pozarządowe, jako kolejna kategoria działania zbiorowego, powstają
w wyniku oddolnej inicjatywy obywateli charakteryzujących się wysokim poczuciem podmiotowości politycznej i sprawstwa, którzy dążą do samodzielnego
rozwiązywania swoim problemów, względnie wywierają naciski na instytucje
władzy publicznej oczekując z ich strony określonej interwencji. Ze względu na
tematykę niniejszego rozdziału ten typ aktora zbiorowego zostanie szczegółowo
omówiony w dalszej części tekstu. Najbardziej wyspecjalizowaną organizacją
służącą reprezentacji, obronie i realizacji interesów zbiorowych jest partia polityczna. Tym, co wyróżnia partie od pozostałych aktorów zbiorowego działania,
jest jej trwałość i rozwinięta struktura organizacyjna, a także sposób działania,
jaki wiedzie poprzez udział w wyborach i dążenie do zdobycia władzy w państwie6.
Analiza wyników badań odnoszących się do poczucia podmiotowości dzisiejszych Polaków nie napawa optymizmem, szczególnie, że w ciągu ostatnich
dwóch lat odnotowano pod tym względem istotne pogorszenie sytuacji. Poczuciem wpływu na sprawy kraju w 2013 roku legitymowało się zaledwie 19% Polaków. Biorąc pod uwagę, że w roku 1992 odsetek ten wynosił 7% jest to zmiana
pozytywna, lecz w 2012 ten sam wskaźnik wynosił już 30%, co oznacza istotny
spadek poczucia sprawstwa wśród Polaków. Niezależnie od tych fluktuacji należy stwierdzić, że zdecydowana większość Polaków (ponad 60%) nie wierzy
w to, że swoim działaniem mogą wpływać na sytuację w państwie. Nieco lepiej
ma się podmiotowość sprawcza Polaków na poziomie lokalnym, gdzie po raz
pierwszy w 2010 roku liczba obywateli mających poczucie wpływu na sprawy
miasta czy gminy, przekroczyła pułap 50%, choć w 2013 roku wskaźnik przyjął
wartość 42%7.

5

Dla Alaina Touraina ruchy społeczne są kluczową siłą sprawczą w procesie samowytwarzania społeczeństwa. Por. A. TOURAINE: Samotworzenie się społeczeństwa, Kraków 2010.

6

E. WNUK-LIPIŃSKI: Socjologia życia publicznego… op. cit., s. 222–235.

7

Por. K. PANKOWSKI: Poczucie wpływu na sprawy publiczne, CBOS, Komunikat z badań,
BS/121/2013, Warszawa 2013.
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Właściwe funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego wymaga, aby obywatele posiadali określony poziom podmiotowości politycznej i poczucia sprawstwa. Zanim zdefiniowana zostanie kategoria społeczeństwa obywatelskiego,
wyjaśnić należy sens pojęcia obywatel. W ujęciu formalno-prawnym „obywatelstwo jest pewnym stanem abstrakcyjnym manifestującym się w przynależności
jednostki do konkretnego państwa i podległości władzy tego państwa”8. W tym
ujęciu „obywatelstwo jest statusem prawnym osoby fizycznej nadawanym przez
suwerenne państwo i manifestującym się w przynależności państwowej jednostki
oraz w istnieniu praw i zobowiązań określających konkretno-historyczną relację
między uznaną za obywatela jednostką, a państwem”9. Cechą charakterystyczną
tych definicji jest to, że odnoszą się one zarówno do państw demokratycznych, jak
i niedemokratycznych. Dlatego z perspektywy zagadnień podejmowanych w tym
rozdziale definicje te mogą uchodzić za zbyt szerokie. Obywatelstwo w państwie
demokratycznym wiąże się jednak przede wszystkim z przyznaniem jednostce
pewnych obowiązków, ale nade wszystko praw, które umożliwiają jej branie udziału w sprawowaniu władzy na zasadzie równości z innymi obywatelami. Chociaż
poszczególne państwa demokratyczne, które rozwinęły bardziej republikańską lub
liberalną doktrynę obywatelską mogą się różnić w zakresie oczekiwanego od obywatela zaangażowania w realizację dobra wspólnego, w każdym z nich obywatele
są traktowani jako suweren, a więc źródło władzy. Można w tym zakresie przywołać za Raciborskim definicję Margaret Somers, która obywatelstwo definiuje
jako określony status „zawierający korpus uniwersalnych praw (to jest legalnych
roszczeń wobec państwa) oraz obowiązków nakładanych równo na wszystkich
prawnych członków państwa narodowego”10.
W ten sposób dochodzimy do kluczowej kategorii odnoszącej się do właściwego funkcjonowania współczesnych społeczeństw demokratycznych, jaką jest
pojęcie społeczeństwa obywatelskiego. Nie ma sensu dedukowanie definicji tego
pojęcia z formalnoprawnego ujęcia obywatela, bowiem okazałoby się, że społeczeństwo obywatelskie, to każda zbiorowość składająca się z osób fizycznych,
którym państwo nadało status obywatela. Już na poziomie intuicyjnym zdajemy
sobie sprawę, że społeczeństwo obywatelskie to zdecydowanie więcej. Społeczeństwo obywatelskie może być rozumiane jako swoista przeciwwaga dla obieranej w drodze wyborów władzy, jest narzędziem jej kontroli i korekty procesów
władczych w trakcie ich przebiegu. Pozwala to na uniknięcie sytuacji określanej
jako „demokracji bez obywateli”11, kiedy rola obywatela sprowadzana jest do
udziału w wyborach, między którymi pozostają oni w uśpieniu. Społeczeństwo
obywatelskie jest także wyrazem przekonania, że państwo nie może być adresatem wszelkich roszczeń społecznych. Gdyby tak było, nieustannie poszerzający
8

J. R ACIBORSKI: Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2011, s. 57.

9

Ibidem, s. 60.

10

Ibidem, s. 56.

11

A. MABILEAU: Le système local en France, L.G.D.J., Paris 1994, s. 128.
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się zakres interwencji państwa (polityczna inkluzja) ostatecznie zagroziłaby istnieniu sfery publicznej, ograniczając zakres społeczeństwa obywatelskiego i podważając sens jego istnienia. Za Wnukiem-Lipińskim można zatem stwierdzić, że
społeczeństwo obywatelskie to „ogół niepaństwowych instytucji, organizacji i stowarzyszeń cywilnych działających w sferze publicznej. Są to struktury względnie
autonomiczne wobec państwa, powstające oddolnie i charakteryzujące się na ogół
dobrowolnym uczestnictwem swych członków”12. Poprzez wspólną aktywność
obywatele starają się wpływać na władzę, gdy kierunki jej działań zbytnio odbiegają od wcześniejszych zapowiedzi lub naruszają społeczny interes. Społeczeństwo obywatelskie jest także wyrazem wzięcia przez obywateli we własne ręce
części spraw związanych z ich wspólnymi problemami czy zainteresowaniami.

2. TRZECI SEKTOR W POLSCE – STAN, UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY
Na podstawie przedstawionej wcześniej definicji społeczeństwa obywatelskiego,
można stwierdzić, że jego funkcjonowanie opiera się w znacznym stopniu na
funkcjonowaniu organizacji i stowarzyszeń cywilnych. Stowarzyszenia, fundacje i wszelkiego rodzaju organizacje pożytku publicznego skupiają ludzi, którzy
decydują się na wspólne działanie, aby bezpośrednio lub pośrednio wpływać na
zmiany w swoim węższym lub szerszym otoczeniu. Najogólniej zbiór tych organizacji określany jest najczęściej mianem „trzeciego sektora”. Określenie to stanowi niejako trzecią drogę w procesie zaspokajania ludzkich potrzeb. Te ostatnie
mogą bowiem być zaspokajane na rynku, gdzie nasza satysfakcja zależeć będzie
od rynkowej pozycji obywatela-konsumenta (czyli zasobności jego portfela), ale
mogą być także spełniane przez państwo i jego agendy, które w pierwszej kolejności będą realizować potrzeby większości. Pomiędzy sektorem rynkowym
a sektorem państwowym powstaje wolna przestrzeń z ludźmi, których nie stać
na zakup określonych dóbr na rynku lub których to dóbr rynek nie oferuje. Ludzie ci stanowią cichą mniejszość z trudem przebijającą się w demokratycznych
procesach decyzyjnych, gdzie decydujące słowo przynależy większości.
W odróżnieniu od sektora rynkowego, gdzie prywatne podmioty realizują cele
prywatne związane z chęcią osiągnięcia zysku, a także w odróżnieniu od władzy
publicznej, której funkcjonariusze winni realizować cele publiczne w przypadku trzeciego sektora utożsamianego ze społeczeństwem obywatelskim mamy do
czynienia z osobami prywatnymi, które część swojego czasu i energii poświęcają
sprawom publicznym13.

12

E. WNUK-LIPIŃSKI: Socjologia życia publicznego… op. cit., s. 119.

13

Por. J. SZACKI: Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, (red.) J. SZACKI, Kraków–
Warszawa 1997, s. 54.
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Odwołując się do klasycznego podziału Ferdynanda Tönniesa na Gemeinschaft
(wspólnoty) i Gesellschaft (spółki, korporacje), można stwierdzić, że organizacje
pozarządowe stanowią grupę wyższego rządu łącząc cechy obu tych struktur.
Członków stowarzyszeń często wiążą bardzo bliskie relacje osobistego zaangażowania, właściwe dla wspólnot opartych na przestrzennej bliskości, pokrewieństwie, jednak pośród ich działań dominują te nastawione na dobro wspólne14.
Istotnymi cechami organizacji trzeciego sektora jest ich oddolne powstawanie, dobrowolne uczestnictwo i względna niezależność od państwa. Są one wyrazem poczucia sprawstwa i podmiotowości, gdyż obywatele podejmują działania czy prezentują poglądy i idee, których kierunek nie musi pokrywać się
z linią programową władzy publicznej. Tylko w ten sposób organizacje trzeciego
sektora mogą pełnić funkcję ekspresyjną, ale także alarmującą, wpływając na
rozwój pluralizmu sfery publicznej. Inną często przywoływaną cechą organizacji pozarządowych działających w trzecim sektorze jest nielukratywny charakter ich działalności, co oznacza, że nie są one nastawione na osiąganie zysku.
W przypadku tej właściwości organizacji pozarządowych należy zachować pewną ostrożność. Działalność non-profit nie oznacza, że organizacje te nie mogą
prowadzić działalności gospodarczej i generować zysku (niektóre z nich działają
jak całkiem sprawne przedsiębiorstwa), ale kluczową sprawą jest przeznaczenie
wygenerowanego zysku na cele statutowe stowarzyszenia, dzięki czemu organizacja może także korzystać ze zwolnienia w odprowadzaniu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Istotnym pytaniem pozostaje, jakiego rodzaju organizacje społeczne powinny być zaliczane do trzeciego sektora, a które powinny być z niego wyłączone.
W polskim prawie definicja organizacji pozarządowej pojawia się w Ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W artykule 3 tej ustawy stwierdza się, że „Organizacjami pozarządowymi
są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne
lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia (…)”15.
Do kategorii organizacji pozarządowych nie zalicza się na bazie tych przepisów
partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców czy samorządy zawodowe, szczególnie jeśli jedynym źródłem ich finansowania jest
budżet państwa16.

14

E. WNUK-LIPIŃSKI: Socjologia życia publicznego… op. cit., s. 139.

15

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
2003, nr 96, poz. 873), http://isap.sejm.gov.pl [17.05.2015].

16

Z. ZAGAŁA: Obywatele lokalni i kosmopolityczni. Tradycje i współczesność aktywności stowarzyszeniowej mieszkańców Górnego Śląska, Katowice 2014, s. 26.
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Fundacje i stowarzyszenia to najbardziej charakterystyczne dla trzeciego
sektora organizacje pozarządowe. Jednak to stowarzyszenia materializują w największym stopniu idee społeczeństwa obywatelskiego, gdyż do założenia organizacji, która będzie posiadała osobowość prawną niezbędnych jest przynajmniej 15
osób, które są zainteresowane podjęciem wspólnego działania. Fundacja tymczasem może powstać z inicjatywy jednej osoby, tzw. fundatora, którym może być
także osoba prawna. W przypadku stowarzyszeń osoby prawne mogą być jedynie
członkami wspierającymi stowarzyszenia.
Działalność stowarzyszeń jest w Polsce uregulowana Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach17. W ustawie tej czytamy, że „Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych”, które „samodzielnie określa swoje cele, programy działania
i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności”18. Dodatkowo ustawodawca postanowił, że „stowarzyszenie opiera swoją
działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników”19. Zapis ten ma dosyć istotne implikacje szczególnie wobec członków władz stowarzyszenia, którzy za pełnienie swoich funkcji
w obrębie organizacji nie powinni pobierać wynagrodzenia.
Struktura organów wewnętrznych stowarzyszenia wykazuje daleko idące
analogie względem struktury spółek prawa handlowego. Po założeniu stowarzyszenia i jego rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zyskuje ono osobowość prawną. Najwyższą władzą w stowarzyszeniu jest walne zebranie członków, które przyjmuje i zmienia statut, określa kompetencje władz stowarzyszenia
i udziela im absolutorium na podstawie sprawozdania finansowego. Zarząd stowarzyszenia musi składać się przynajmniej z 3 osób, którymi są najczęściej
prezes, skarbnik oraz sekretarz. Stowarzyszenie musi także posiadać organ kontroli wewnętrznej (odpowiednik rady nadzorczej), który może przyjąć nazwę
komisji rewizyjnej. Funkcjonowanie stowarzyszenia posiadającego osobowość
prawną obciążone jest pewnymi obowiązkami formalnymi, jak prowadzenie
księgowości, sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego przekazywanego do organu rejestracyjnego. Może to implikować określone koszty stałe dla
stowarzyszenia, jeśli w jego szeregach nie ma członków mogących realizować
tego rodzaju obowiązki w formie pracy społecznej. Z drugiej jednak strony uzyskanie przez stowarzyszenie osobowości prawnej otwiera drogę do znaczących
źródeł finansowych, w ramach projektów europejskich czy konkursów dotyczących delegowania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Sięganie po tego rodzaju środki nie powinno pozostawać w sprzeczności z autonomicznością i niezależnością organizacji pozarządowej. Uzależnione od sektora
17

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989, nr 20, poz. 104),
http://isap.sejm.gov.pl [17.05.2015].

18

Ibidem.

19

Ibidem.
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finansów publicznych organizacje trzeciego sektora określa się często mianem
quasi-organizacji pozarządowych.
Chociaż stowarzyszenia są najczęściej występującą postacią organizacji trzeciego sektora, to stanowią tylko jedną z możliwych form. W literaturze przedmiotu można napotkać rozmaite typologie organizacji pozarządowych. Przyjmując kryterium wielkości i zasięg działania, można wyróżnić organizacja lokalne,
ogólnokrajowe i międzynarodowe. Z perspektywy celu, a więc przedmiotu działalności wskazać można organizacje koncentrujące się na potrzebach swoich
członków oraz szerszych kategorii społecznych bądź też wyodrębniać organizacje działające w konkretnych dziedzinach, jak sport, kultura i sztuka, edukacja, polityka czy gospodarka oraz wiele innych. Organizacje trzeciego sektora
istotnie różnią się także od siebie pod względem charakteru przynależności i poziomu formalizacji relacji wewnętrznych. W związku z tym napotkamy organizacje o luźnym charakterze, bez precyzyjnie zdefiniowanych kryteriów naboru,
zbliżone do ruchów społecznych oraz organizacje działające w formie sprofesjonalizowanych, rozbudowanych organizacji precyzyjnie określających warunki
przynależności. Z powyższym podziałem związane jest także wyodrębnienie
organizacji o inkluzywnym i ekskluzywnym charakterze. Należy jednak pamiętać, że ekskluzywność obywatelska organizacji społecznej, ma zdecydowanie
pejoratywne zabarwienie, bowiem przeczy idei otwartego społeczeństwa demokratycznego. Forma i środki realizacji celów statutowych mogą stanowić jeszcze
jedno kryterium różnicowania organizacji trzeciego sektora. Możemy bowiem
mieć do czynienia z organizacjami koncentrującymi się na działalności publikacyjnej i informacyjnej, ale także organizacje wychodzące w teren, zmierzające
do kreowania zmian poprzez bezpośrednie działania. Podmioty trzeciego sektora mogą się także istotnie różnić pod względem społecznego autorytetu, prestiżu
i zaufania20. Ciekawym podziałem organizacji pozarządowych odnoszącym się
przede wszystkim do stowarzyszeń jest zaproponowane przez Z. Zagałę wyróżnienie organizacji grantowych oraz wspólnotowych. Te pierwsze to najczęściej
duże i prowadzące szeroko zakrojoną działalność organizacje, których poziom
profesjonalizacji i posiadane kadry pozwalają na sięganie po fundusze zewnętrzne. Stowarzyszenia wspólnotowe to zdecydowanie mniejsze podmioty, działające w węższej skali i mniej komfortowych warunkach finansowych, których
członkowie w większym stopniu nastawieni są na wzajemną integrację i związki
z najbliższym społecznym otoczeniem21.
Kwestią do dziś nurtująca naukowców jest odpowiedzenie na pytanie, dlaczego ludzie decydują się na podejmowanie wspólnego działania i angażują się
w aktywność organizacji trzeciego sektora. Oczywiście trudno sobie wyobrazić
istnienie jednej teorii, która pozwoliłaby na wyjaśnienie tego niezwykle złożonego zagadnienia. Wskazując na pewne skrajności prezentowanych stanowisk, po
jednej stronie można by umieścić tych, którzy uważają, że ludzie angażując się
20

Z. ZAGAŁA: Obywatele lokalni i kosmopolityczni… op. cit., s. 26.

21

Ibidem, s. 179.
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w działalność społeczną poszukują selektywnych korzyści, kierując się pragmatyzmem i kalkulacją. Po przeciwnej stronie plasują się ci, którzy traktują człowieka,
jako istotę z natury społeczną, która w sposób naturalny dąży do współdziałania
z innymi. Selektywne korzyści są tu więc tylko pewną zachętą, a nie czynnikiem
sprawczym. Możliwe jest także stanowisko pośrednie, wedle którego ludzie są
skłoni do podejmowania działania w imię wspólnego dobra. Czyniąc to jednak
z przekonania, a nierzadko oddając się temu całkowicie mogą oczekiwać od organizacji zapewnienia dostępu do zasobów egzystencjalnych. Żadne z tych stanowisk
nie daje wystarczającego wyjaśnienia podstaw działań zbiorowych i społecznego
zaangażowania, jednak rzucają one pewne światło na to zagadnienie.
Nie licząc okresu międzywojennego, historia trzeciego sektora w Polsce zaczyna się w zasadzie po 1989 roku. Po drugiej wojnie światowej, kiedy Polska
znalazła się w strefie wpływów sowieckich i przyjęła socjalistyczny reżim demokracji ludowej, dobrowolna aktywność obywatelska nie mogła się ujawnić. Prawa
i swobody obywatelskie, a także autonomia organizacji społecznych, które przetrwały z czasów II Rzeczypospolitej były permanentnie łamane. W 1952 roku zlikwidowano wszystkie fundacje, a ich majątek został skonfiskowany – przetrwała
tylko pewna liczba stowarzyszeń. Jeszcze w 1947 roku upaństwowiono PCK,
a w 1950 roku los ten podzielił Caritas. Organizacje „społeczne”, które utrzymały działalność w PRL’u nie miały charakteru oddolnego i pozbawione były
autonomii, gdyż ich podstawowe zasoby pozostawały w gestii władzy państwa,
która wpływała na ich wewnętrzne decyzje oraz sytuację finansową. Organizacje
te, zamiast wzbogacać sferę publiczną alternatywnymi ocenami rzeczywistości
działały jak „pudło rezonansowe” i jako agendy państwa transmitowały i wzmacniały jego doktrynę oraz ideologię socjalistyczną. Nie powinno w tym kontekście
dziwić, że po 1989 roku nastąpiła eksplozja liczebna organizacji trzeciego sektora, którą można interpretować w dwojaki sposób. Po pierwsze jako efekt ujawnienia się tłumionych przez dotychczasowy reżim postaw i aspiracji dotyczących
samoorganizacji i zrzeszania się obywateli. To, co dotąd było zakazane, stało się
następnie możliwe i legalne. Z drugiej strony gwałtowny rozwój liczebny trzeciego sektora może być także po części widziany, jako skutek tzw. „terapii szokowej”, jak określa się często ów „skok do gospodarki wolnorynkowej”, który dla
pewnej części społeczeństwa stanowił ogromny szok, okres społecznej anomii,
kiedy niemal z dnia na dzień zmieniały się reguły gry. Tej części społeczeństwa,
która nie była w stanie odnaleźć się w nowych uwarunkowaniach z pomocą mogły przyjść organizacje samopomocowe należące do dynamicznie rozwijającego
się wówczas sektora organizacji pozarządowych22.
Warto w tym kontekście spojrzeć na poziom zaangażowania Polaków w funkcjonowanie trzeciego sektora oraz przyjrzeć się jego kondycji oraz strukturze
wewnętrznej. Jeśli przyjąć za Piotrem Glińskim, że polska transformacja miała
22

Por. A. KUNICKA (red.): Miejsce dla każdego. Szkice i opracowania o sektorze pozarządowym w Polsce, Fundusz Współpracy, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych
w Polsce, Warszawa 1996, s. 20–26.
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trzy podstawowe cele, tj. budowę struktur demokratycznego państwa, gospodarki wolnorynkowej oraz rozwinięcie społeczeństwa obywatelskiego, to z pewnością ten ostatni cel został zrealizowany w stopniu najmniej zadowalającym.
W deklarowanej działalności społecznej Polaków dominuje aktywność indywidualna na rzecz najbliższego otoczenia. Na tle społeczeństw Europy Zachodniej,
Polacy odznaczają się niskim udziałem w zorganizowanej i zbiorowej aktywności na rzecz społeczeństwa23.
Powyższe tezy znajdują swoje odzwierciedlenie w wynikach badań sondażowych. Z jednej strony można zaobserwować pozytywną zmianę, gdyż odsetek osób
deklarujących, że poprzez wspólne działanie są w stanie rozwiązywać problemy
w swoim otoczeniu wzrósł między rokiem 2002 a 2014 z 50% do 77%. Wszystko
jednak wskazuje na to, że ten potencjał znajduje swoją realizację przede wszystkim
w indywidualnej pomocy realizowanej poza organizacjami społecznymi i na rzecz
rodziny, przyjaciół czy najbliższego środowiska, bowiem taką właśnie aktywność
deklarowało w 2014 roku 78% Polaków. Ponieważ w 2014 roku 19% respondentów
zadeklarowało, że poświęciło swój czas na działalność w organizacjach trzeciego
sektora można wysnuć wniosek, że ta forma zorganizowanej działalności zbiorowej ma charakter mniejszościowy wobec działalności indywidualnej w lokalnym
otoczeniu. Rozpatrując zatem całościowo aktywność społeczną Polaków należy
stwierdzić, że aktywność taką deklaruje 79% społeczeństwa, jednak 60% to osoby
działające wyłącznie indywidualnie, a 20% to ludzie działający zarówno w organizacjach, jak i indywidualnie. Tylko 1% polskiego społeczeństwa stanowią osoby,
których praca społeczna realizowana jest wyłącznie w organizacjach. Oznacza to
zatem, że ponad 80% Polaków nie działa na rzecz żadnej organizacji społecznej,
a ich deklarowana pomoc przyjmuje formę indywidualnego wsparcia, realizowanego przede wszystkim wobec najbliższych i znajomych24. Trzeci sektor w Polsce
opiera swoją egzystencję na zdecydowanej mniejszości Polaków, co bez wątpienia
oddziałuje na jego obecną kondycję.
Przedstawiając stan organizacji społecznych w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem fundacji i stowarzyszeń, autor będzie się opierał na danych
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wiarygodność danych prezentowanych
przez GUS nie wynika tylko z rangi samej instytucji, ale z faktu, iż ustawodawca
nałożył na organizacje trzeciego sektora obowiązek składania rocznych sprawozdań przy użyciu formularza FOS. Najnowsze dostępne wyniki badania GUS na
podstawie sprawozdań FOS obejmują stan z roku 2012. Wyniki te wskazują, że objętych badaniem organizacji trzeciego sektora było w 2012 roku ogółem 83,5 tys.,
co oznacza, że w ciągu 15 lat ich liczba wzrosła 3-krotnie, gdyż w 1997 roku
sektor ten liczył 27,4 tys. organizacji. Największy przyrost w okresie badania
odnotowano w latach 1997–2005, kiedy rocznie przybywało średnio około 5 tys.
podmiotów. Tempo to słabło z biegiem lat i między 2010 a 2012 rokiem wzrost
wyniósł tylko 2% (z 80,4 tys. do 83,5 tys.). Największą grupę pośród badanych
23

Por. P. GLIŃSKI: Trzeci sektor, „Panorama, Socjologia, Akademia”, nr 1 (21) 2010, s. 4.

24

B. BADORA: Aktywność społeczna Polaków, CBOS, nr 60, Warszawa 2014.
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organizacji trzeciego sektora stanowią stowarzyszenia i organizacje społeczne,
których liczba w 2012 roku wyniosła 69,5 tys. podmiotów. Do tej grupy zalicza
się typowe stowarzyszenia i organizacje społeczne (32,4 tys.), ochotnicze straże
pożarne (14,9 tys.), koła łowieckie (2,4 tys.), oraz stowarzyszenia kultury fizycznej i związki sportowe (19,8 tys.). W tej grupie w stosunku do roku 1997 odnotowano wzrost na poziomie 235% (z 20,7 tys. do 69,5 tys. podmiotów). Drugą
najliczniejszą grupą pośród badanych organizacji trzeciego sektora są fundacje,
których liczba w latach 1997–2012 wzrosła z 3,4 tys. do 8,5 tys. podmiotów, co
stanowi wzrost o 154%25.
Biorąc pod uwagę rozmieszczenie terytorialne organizacji trzeciego sektora,
najwięcej organizacji tego typu (16%) jest zlokalizowanych w woj. mazowieckim
(połowa tej liczby w Warszawie) oraz w woj. wielkopolskim (10%). Najmniej organizacji (po 3%) tego typu funkcjonuje w województwach: lubuskim, opolskim,
podlaskim i świętokrzyskim. Ogólna dostępność organizacji trzeciego sektora
w latach 1997–2012 istotnie wzrosła. O ile w roku 1997 na 10 tys. mieszkańców
przypadało 7 organizacji, w roku 2012 wynosiła już ona blisko 22 podmioty.
Warto jednak pamiętać o tym, że 60% organizacji tego rodzaju działa przede
wszystkim w miastach, gminach miejskich i miejsko-wiejskich (36% w samych
miastach na prawach powiatu), a pozostałe 40% na obszarach wiejskich26.
Ciekawą i wyraźnie widoczną tendencją jest spadek bazy członkowskiej organizacji trzeciego sektora, któremu to procesowi towarzyszy jednoczesny wzrost
liczby pracowników etatowych. Z grupy aktywnych stowarzyszeń i podobnych
organizacji społecznych liczba członków spadała w latach 1997–2012 z 11,6 mln
do 8,6 mln osób. Dla całego trzeciego sektora objętego badaniem średnia liczba
członków w organizacji wynosiła 119 osób, chociaż w przypadku połowy organizacji wynosiła ona 26 osób. W tym samym czasie liczba etatów w trzecim sektorze
wzrosła z 81,2 tys. w roku 1997 do 123,2 tys. w roku 2012. Chociaż jest to istotna zmiana, to biorąc po uwagę jednoczesny przyrost liczby organizacji trzeciego
sektora, przyrost etatów nie przełożył się na ich przeciętny wzrost w przeliczeniu
na organizację. W badanym okresie doszło pod tym względem wręcz do spadku
z 3 etatów przypadających na jedną organizację w roku 1997 do 1,5 etatu w roku
2012. Powyższe dane mogą wskazywać na trudną sytuację większości organizacji
(60%), które nie posiadają opłacanych pracowników. Można pod tym względem
zaobserwować rażącą nierówność w łonie trzeciego sektora, gdyż zaledwie 2%
wszystkich organizacji kumulowało w 2012 roku 53% płatnej pracy w sektorze
zatrudniając minimum 20 pracowników27.
25

A. AURIGA-BORÓWKO et al.: Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego sektora
w 2012 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 1–2.

26

K. GOŚ-WÓJCICKA (red.): Trzeci sektor w Polsce. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, organizacje samorządu zawodowego, gospodarczego pracodawców
w 2012 r., Studia i analizy statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 40.

27

A. AURIGA-BORÓWKO et al.: Podstawowe dane o wybranych organizacjach trzeciego… op. cit.,
s. 4–6.
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Zbliżony charakter prezentuje struktura finansów organizacji pozarządowych
objętych badaniem GUS. Przychody trzeciego sektora wzrosły z 8,1 mld zł w 1997
roku do 24 mld zł w roku 2012. Okresem najszybszego bogacenia się organizacji
społecznych były lata 2005–2010 kiedy rocznie ich przychody wzrosły o 14%. Dokonując pozytywnej oceny tych tendencji, należy wziąć pod uwagę równoczesny
wzrost liczby organizacji oraz fakt, że chociaż średnio na organizację przypada
roczny budżet w wysokości 288 tys. zł, to w rzeczywistości budżet połowy organizacji nie przekracza 18 tys. zł. Warto także zwrócić uwagę na zmianę struktury
dochodów w latach 2005–2012, na którą zapewne wpływ miał kryzys gospodarczy, gdyż odnotowano spadek przychodów organizacji z prowadzonej działalności
gospodarczej (z 24% do 18%), odpłatnej działalności statutowej (z 21% do 17%)
oraz wzrost przychodów z sektora publicznego (z 29% do 45%)28.
Ogólny wniosek, jaki można wysnuć z zaprezentowanych wyników badań
wskazywałby na trudną sytuację polskiego trzeciego sektora. Choć liczba stowarzyszeń i fundacji wciąż rośnie, kurczy się ich baza członkowska oraz zmniejsza
się liczba etatów przypadających na jedną organizację. Ponad połowa organizacji liczy około 26 członków, nie posiada płatnego personelu, a ich budżet nie
przekracza 18 tys. zł w skali roku. Jakąkolwiek pracę na ich rzecz deklaruje
tylko 20% społeczeństwa. Dodatkowo o słabości organizacji trzeciego sektora
w Polsce stanowiących budulec społeczeństwa obywatelskiego może wreszcie
świadczyć fakt, że w swej działalności koncentrują się one w sporej części na
organizowaniu czasu wolnego obywateli, a nie na rozwiązywaniu ich zbiorowych problemów.

3. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE A ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA PROSUMENCKIEGO
Rozpatrywanie kwestii związanych z kształtowaniem się społeczeństwa prosumenckiego w kontekście funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest jak
najbardziej uzasadnione. Podmiotowość polityczna i świadomość obywatelska
wywodzą się z uznania absolutnej nienaruszalności wolności i godności człowieka, jako istoty ludzkiej. Zagrożeniem dla tych wartości nie jest tylko mniej lub
bardziej autorytarna władza państwowa, dążąca do uprzedmiotowienia swoich
obywateli poprzez narzucanie im określonych rozstrzygnięć i przekonywanie, że
leżą w ich interesie. Zagrożeniem może być także rynek, który może zmierzać
do „utowarowienia” ludzkiej egzystencji, traktując obywatela jak produkt albo
jako nienasyconego i ulegającego manipulacjom konsumenta. Istotnym wyzwaniem jest dzisiaj obrona autonomii i podmiotowości współczesnego człowieka,
jako podmiotu własnego działania. „Człowiek charakteryzuje się przede wszystkim wykraczaniem poza sytuację, tym, co udaje mu się zrobić z tego, jakim go
uczyniono, nawet jeśli sam nie rozpoznaje siebie w swojej obiektywizacji”29.
W tym sensie szeroko rozumiana obywatelskość, jako rezultat podmiotowości
28

Ibidem, s. 7–9.

29

J. P. SARTRE: Question de methode, Paris, s. 17.
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ludzkiej i poczucia sprawstwa, przyjmuje zarówno wymiar publiczno-polityczny,
jak i rynkowo-ekonomiczny. Pojawianie się tendencji wpisujących się w proces
kształtowania się społeczeństwa prosumenckiego może być zatem traktowane
jako równoważenie zjawiska rozlewania się logiki rynkowej na sferę publiczną,
która rodzi swoistą asymetrię standardów racjonalności30. Prosumeryzm byłby
więc procesem odwrotnym, polegającym na próbie przeniknięcia świadomości
i postaw obywatelskich odnoszących się do wolności i godności człowieka na
przestrzeń gospodarki, rynku i konsumpcji celem zniwelowania wspomnianej
asymetrii, a nawet odwrócenia jej kierunku.
Prosument jest osobą wychodzącą z roli biernego konsumenta, który stara się
aktywnie wykraczać poza daną mu sytuację rynkową i dąży do zaspokojenia
swoich realnych potrzeb, wpływając na kierowaną do niego ofertę lub samodzielnie tworząc (współtworząc) interesujące go dobra.
Prosumpcja jest efektem połączenia produkcji i konsumpcji i odzwierciedla nowy model gospodarczy właściwy trzeciej fali Tofflera, kiedy konsument
wchodzi w rolę producenta, staje się nieformalnym pracownikiem firmy, przez
co ta ostatnia traci częściową kontrolę nad procesem wytwórczym. Źródłami
prosumpcji mogą być zarówno wzrost refleksyjności obywateli świadomych,
podejmowanych wobec nich działań uprzedmiotawiających, ale może być ona
także skutkiem sprzeciwu wobec homogenicznej i seryjnej produkcji czy wreszcie następstwem spadku siły nabywczej obywateli poszukujących nowych sposobów mniej kosztownej konsumpcji. Sama prosumpcja mieści w sobie zarówno
postawy polegające na szerokiej i krytycznej analizie informacji o produkcie,
współtworzeniu opinii i o określonych ofertach, jak również realne włączanie
się w proces tworzenia dóbr i usług31.
Niezależnie od przedstawionych wyżej rozróżnień fundamentalną kwestią
pozostaje to, na ile społeczeństwo prosumenckie stanowi realną alternatywę,
dla dotychczasowej formy konsumpcjonizmu. A precyzując chodzi o to, czy
wpisując się w postawy prosumenckie realnie poszerzamy zakres naszej wolności, zachowując kontrolę nad naszym doświadczeniem. Trudno jednoznacznie
na to pytanie odpowiedzieć obserwując dwuznaczność niektórych praktyk, np.
w sektorze bankowym, gdzie poprzez dostęp do usług sieciowych daje się klientom poczucie „większej swobody”, faktycznie przerzucając na nich całą gamę
czynności, które dotąd były wykonywane przez personel banku, który redukuje
swoje koszty.

30

J. STANISZKIS: Władza globalizacji, Warszawa 2003, s. 19.

31

Por. E. SZUL: Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, z. 31, Rzeszów 2013,
s. 347–357.
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PODSUMOWANIE
Zasadniczą kwestią odnoszącą się do realiów polskich jest pytanie o szansę na
budowę społeczeństwa prosumenckiego w kontekście kondycji polskiego społeczeństwa obywatelskiego. Polskie społeczeństwo obywatelskie stanowi skromną, ale wystarczającą bazę do rozwijania w dalszej perspektywie postaw właściwych dla prosumeryzmu. Pytaniem otwartym pozostaje na ile prosumpcja jest
alternatywną formą funkcjonowania człowieka na rynku pozwalającą zachować
jednostce wolność i godność, a na ile jest jedynie nową odsłoną znanego nam dobrze społeczeństwa konsumpcyjnego. Pewnym jest, że prosumenci, podobnie jak
obywatele muszą działać razem, aby stanowić realną przeciwwagę wobec silnych
graczy zarówno państwowych, jak i rynkowych. Jako wysoce prawdopodobną
hipotezę można przyjąć, że dojrzewaniu polskiego społeczeństwa obywatelskiego, będzie towarzyszyło równoległe rozwijanie się obywatelskich inicjatyw prosumeckich, biorąc pod uwagę głębokie powiązanie obu fenomenów. Dystans,
jaki dzieli nas pod tym względem od społeczeństw Europy Zachodniej jest jednak poważny. W społeczeństwie francuskim, które można podać za przykład,
średnio niemal co druga osoba powyżej 18 roku życia działa w przynajmniej
jednej organizacji pozarządowej32. Organizacje te zatrudniają około 1,8 mln
osób, w których obywatele w dużym stopniu samodzielnie wytwarzają potrzebne im materialne i niematerialne dobra, przyczyniając się pośrednio do promowania postaw prosumenckich. Fakt, iż zdecydowana większość Polaków nie
wierzy w powodzenie zbiorowego działania, jako źródła zmiany i że niespełna
20% Polaków angażuje się w działanie organizacji trzeciego sektora uzmysławia
nam drogę, jaką polskie społeczeństwo ma do pokonania w procesie kształtowania postaw obywatelsko-prosumenckich.
Inną jeszcze kwestią, wykraczającą poza przedmiot niniejszego rozdziału jest
właściwa polityka państwa, które z jednej strony powinno wspierać poprzez odpowiednie ustawodawstwo i tworzenie przyjaznego dla prosumpcji środowiska
fiskalno-prawnego. Z drugiej strony państwo powinno przyjąć na siebie rolę arbitra we wzajemnych relacjach poważnych graczy rynkowych ze znacznie słabszymi ruchami prosumenckimi, dążąc do zrównywania szans tych ostatnich do
poziomu pozwalającego na zbudowanie zrównoważonych relacji obu stron. Tymczasem można odnieść wrażenie, że w polskich uwarunkowaniach powiązanie
establishmentu państwowego z sektorem biznesowo-finansowym utrudnia właściwe realizowanie tego zadania. Jest to szczególnie widoczne, gdy perspektywa przyjęcia niekorzystnego dla sektora finansowego rozstrzygnięcia wywołuje
każdorazowo argumenty wskazujące na możliwe osłabienie wzrostu gospodarczego, spadek zatrudnienia czy uszczuplenie wpływów budżetowych państwa.
Trudno jednak wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa prosumenckiego
w państwie będącym niejako zakładnikiem potężnych graczy rynkowych.
32

Taux d’adhésion à au moins une association par secteur d’activité, INSEE, czerwiec 2012,
http://www.insee.fr [17.05.2015].
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STRESZCZENIE
Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego jest jednym z warunków rozwoju prosumpcji. Świadomi obywatele to jednostki zdolne do wyrażania i obrony własnych
interesów poprzez zbiorowe działanie w państwie. Prosumpcja jest zatem przeniesieniem postaw właściwych społeczeństwu obywatelskiemu na grunt rynku i procesów
wytwórczych. Prosumenci to świadomi uczestnicy rynku, którzy nie zadawalają się
rolą biernych klientów, ale krytycznie analizują ofertę rynkową, włączają się w jej
kształtowanie, a nierzadko samodzielnie wytwarzają pożądane dobra. Prosumpcja podobnie jak świadomość obywatelska jest próbą ochrony autonomii człowieka w XXI
wieku, dla którego zagrożeniem wolności jest wszechwładza państwa oraz rynku.
Autor stara się zrozumieć istotę świadomości obywatelskiej, jako podstawy
społeczeństwa prosumenckiego. Omawia istotę polityki i jej relacji względem
demokracji. Demokrację ukazuje poprzez koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i jego trzon, którym są organizacje pozarządowe. Koncepcje teoretyczne
osadza w wynikach badań dotyczących świadomości obywatelskiej Polaków,
ich aktywności społecznej. Następnie skupia się na uwarunkowaniach funkcjonowania sektora polskich organizacji pozarządowych. Relatywnie niski poziom
aktywności społecznej Polaków i trudna sytuacja polskich organizacji pozarządowych, stanowią istotne wyzwania polskiej demokracji.
Polskie społeczeństwo obywatelskie stanowi skromną, ale wystarczającą bazę
do rozwijania postaw właściwych dla prosumeryzmu. Pytaniem otwartym pozostaje na ile prosumpcja jest alternatywną formą funkcjonowania człowieka na rynku pozwalającą zachować jednostce wolność i godność, a na ile jest jedynie nową
odsłoną znanego nam dobrze społeczeństwa konsumpcyjnego.

CITIZENS’ INITIATIVE AND POLITICAL CONDITIONS IN THE DEVELOPMENT OF
PROSUMER SOCIETY

SUMMARY
Functioning of civil society is one of the conditions for the development of prosumption. Conscious citizens are capable of expressing and defending their own
interests through collective action within the state. Prosumption is therefore a dissemination of attitudes relative to civil society towards the area of manufacturing
processes and the market. Prosumers are aware participants in the market. They are
not satisfied with the role of passive customers but instead, they critically analyze
the market offer, they not only take part in its development but also manufacture
needed goods on their own. Prosumption, similarly to civic consciousness, is an
attempt to protect the autonomy of a human in XXI century, for whom an omnipotence of the state and market constitutes a major threat for his/her freedom.
The author tries to understand the essence of civic consciousness as the basis
of prosumer society. He discusses the essence of the politics and its relationship
with democracy. Democracy is presented through the idea of civil society and

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 87

15.01.2016 13:33

88

Obywatelskie inicjatywy i polityczne uwarunkowania w rozwoju społeczeństwa…

its core which is constituted by NGOs. Theoretical concepts are embedded in the
results of research on the civic consciousness of Polish people and their social
activities. Subsequently, the author focuses on the conditions of the functioning
of Polish NGO sector. The relatively low level of social activity of Polish citizens
and the difficult situation of Polish non-governmental organizations represent
significant challenges for Polish democracy.
Polish civic society represents modest but efficient base for development of behaviours appropriate for prosumerism. It is an open dilemma whether prosumption is an
alternative form of human beings’ functioning on the market which guarantees them
freedom and dignity, or it is just a new avatar of well-known consumption society.
Key words: non-governmental organisation, civil society, democracy, citizen,
prosumption
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FORMY ORAZ ZASOBY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE I ICH
ZNACZENIE DLA AKTYWIZACJI INICJATYW PROSUMENCKICH

Słowa kluczowe: źródła kapitału społecznego, formy zaufania, normy współpracy, sieci wsparcia, więzi inkluzyjne i ekskluzywne, typy kapitałów, kultura
nieufności, wartości prosumenckie, dobro wspólne, bezpieczeństwo, państwo,
style życia, postawy innowacyjne

WSTĘP – W KIERUNKU WARTOŚCI PROSUMENCKICH
Jednym z najważniejszych efektów polskiej transformacji jest rozwój inwestycji
w poprawę jakości życia w środowisku zamieszkania. Ochrona zasobów środowiska naturalnego realizowana jest instytucjonalnie na poziomie Unii Europejskiej oraz w krajowych programach rozwoju zrównoważonego i ekorozwoju.
Służą one przezwyciężaniu następstw industrialnej eksploatacji środowiska, ale
także zagrożeń wynikających z ponowoczesnego konsumpcjonizmu1. Polacy są
w większości konsumentami zachłannymi na przejmowanie zachodnich wzorców
i trendów konsumenckich, które wymagają częstego sięgania po nowe produkty,
co zwiększa obciążenie środowiska naturalnego odpadami oraz rosnącym zużyciem zasobów energii. Badania stylów życia i kultur konsumenckich pokazują,
że Polaków cechuje indywidualizm, familiaryzm i domocentryzm oraz wciąż
niska troska o stan środowiska przyrodniczego i ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Charakteryzuje nas skupianie się na zapewnianiu osobistego komfortu
i bezpieczeństwa w domu (gospodarstwie domowym) ale również podejmowanie
dużego ryzyka ekonomicznego w celu realizacji osobistych i rodzinnych potrzeb konsumpcyjnych. Konsumentów, którzy zadłużają się, nie oszczędzają,
samodzielnie i szybko decydują o zakupach bez analizy ryzyka i ubezpieczania
transakcji, zakupach dokonywanych pod wpływem reklam oraz marketingowych doradców i akcji promocyjnych określa się jako „nierozsądnych”, a nawet
„nieodpowiedzialnych”2. Pożądanym typem konsumenta jest „przezorny” na1

Badania wskazują na narastanie zagrożenia środowiska naturalnego przez rozwój globalnej
konsumpcji, K. WALOSZCZYK: Globalny wzrost konsumpcji a kryzys ekologiczny, [w:] Rola
organizacji pozarządowych w kształtowaniu proekologicznych wzorców konsumpcji. Raport
1/2002, (red.) J. KAMIENIECKA, Wyd. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2002, s. 32–38.

2

A. JACHNIS: Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Warszawa 2007, s. 196.
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bywca dóbr, który nie jest ani „ryzykancki”, ani też „ostrożny”, bowiem decyzje podejmuje wspólnie z członkami swojego gospodarstwa, po uzupełnieniu
informacji reklamowych opiniami innych użytkowników oraz doświadczeniem
i wiedzą znajomych. Najważniejsze w takiej postawie jest bilansowanie ryzyka
finansowego przez oszczędzanie środków na zakupy realizowane gotówką oraz
kredytem zabezpieczonym zasobami gospodarstwa domowego, budowanymi
funkcjonalnie bez zasady „zastaw się a pokaż, że masz więcej niż inni”3. W takim stylu konsumowania mieszczą się wartości prosumenckie, które wynikają ze
świadomego wyboru technologii służących wytwarzaniu dóbr konsumpcyjnych
o wysokiej jakości i przyjaznych dla środowiska naturalnego, produkowanych
w małej skali na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Prosument jest
identyfikowany jako producent konsumowanych przez siebie dóbr, lecz przede
wszystkim jako profesjonalny nabywca wysokiej jakości technologii wytwarzającej energię i oszczędzającej jej zużycie we własnym domu4. Dyskutując o tym
jakie są style konsumowania służące rozwojowi praktyk prosumenckich należy
zidentyfikować zarówno czynniki kulturowe, jak wzorce społeczne wyznaczające wartości, którymi kierują się ludzie wdrażający innowacyjne technologie
i prospołeczne rozwiązania w środowisku zamieszkania. Badacze satysfakcji
z jakości życia w społeczeństwach postindustrialnych wskazują na przesuwanie
się orientacji z konsumowania rozumianego jako realizacja wartości materialnych zabezpieczających potrzeby egzystencjalne, w kierunku wartości postmaterialistycznych związanych z potrzebami auto-ekspresji i samorealizacji5.
Społeczeństwo zorientowane na takie wartości w znaczącym stopniu zwiększa
szanse wdrażania prosumenckich innowacji i technik wytwarzania energii z zielonych, odnawialnych źródeł. Równocześnie dla realizowania takich inwestycji
wymagane są aktywne sieci społeczne, które będą sprzyjać promowaniu nowej
filozofii gospodarowania kapitałem finansowym, jakim dysponują gospodarstwa
domowe oraz jednostki samorządowe i państwowe wspierające działania proekologiczne w środowiskach lokalnych. W tym zakresie odwołujemy się do teorii
kapitału społecznego, która formułuje tezy o zasobach społecznych koniecznych
dla uruchamiania inicjatyw i przedsięwzięć zorientowanych na realizację dobra
wspólnego. Kapitał społeczny jest interpretowany jako zespół reguł współpracy i powiązań sprzyjających osiąganiu sukcesów przez jednostki i zbiorowości
3

Ibidem, s. 196.

4

Pojęcie „prosumer” w Cambridge Business English Dictionary definicyjnie jest powiązane
z frazeologią terminów „professional” and „consumer” oraz „producer” and „consumer”
– za Cambridge Dictionary on line, © Cambridge University Press.

5

R. INGELHART: Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, [w:] Socjologia. Lektury, (red.)
P. SZTOMPKA, M. KUCIA, Wyd. „Znak”, Kraków 2006. Jak pisze U. SWADŹBA – „Zgodnie z hipotezą R. Ingleharta, ludzie młodsi częściej byli bardziej postmaterialistycznie zorientowani
niż starsze pokolenie. Obserwuje się wśród nich indywidualizację, samorealizację i wzrost
orientacji na jakość życia” – cyt. za: Praca, Religia, Rodzina. Od wartości materialistycznych
do postmaterialistycznych?, „Folia Sociologica”, nr 48, AUL 2014, s. 54.
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w produktywnym korzystaniu z dostępnego im kapitału ekonomicznego oraz wiedzy i technologii. W tym opracowaniu będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie jakie są zasoby kapitału społecznego w Polsce i w jakim stopniu sprzyjają one
lub utrudniają realizowanie programów wspierania prosumentów.

1. DEFINIOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO JAKO ŹRÓDŁA WIĘZI, ROZWOJU
I INNOWACJI

Niezmiernie bogata literatura jaka powstała wokół problematyki kapitału społecznego zawiera badania i komentarze do stanu jego zasobów bazujące na kilku klasycznych koncepcjach. Należą do nich teorie czterech autorów Jamesa
S. Colemana, Pierre’a Bourdieu, Roberta D. Putnama i Francisa Fukuyamy. Są to
teorie zasobów zakorzenionych w tożsamości i wartościach dostępnych jednostkom oraz zbiorowościom w sieciach społecznych powiązań. Kapitał społeczny
wyrasta z kulturowych reguł postrzegania nierówności społecznych i definiowania zasad współdziałania z innymi ludźmi. Zapewniają one podtrzymywanie
współpracy partnerów interakcji uznawanych za członków własnego środowiska
lub powiązanych wspólnymi wartościami i definiują normy wzajemności w działaniu na rzecz wspólnych celów. W źródłowym ujęciu teorię kapitału społecznego
do socjologii wprowadził James S. Coleman. W jednej z pierwszych swoich prac
Coleman określa kapitał społeczny jako „zasoby stosunków i sieci społecznych,
które są użyteczne dla jednostek, ułatwiając działanie przez wytwarzanie zaufania, ustanawianie powinności i oczekiwań, tworzenie i wymuszanie norm,
formowanie stowarzyszeń”6. W książce Foundation of Social Theory czyni on
z tego pojęcia klucz do sprawności funkcjonowania struktur społecznych oraz
opisywania szans jednostek w konkurowaniu z innymi osobami o dostęp do zasobów i pozycji w stratyfikacji społecznej. Zasoby kapitału społecznego różnicowane są przez miejsce jednostki w sieci powiązań oraz zaufanie jakim obdarzają
się partnerzy interakcji, a które wynika z podzielania wspólnych wartości oraz
norm. W ten sposób kapitał społeczny wzmacnia ich gotowość do współpracy
oraz angażowania własnych zasobów materialnych w realizację grupowych celów. Podłożem do aktywizacji zasobów kapitału społecznego są podzielane wartości kulturowe oraz przypisana jednostce pozycja społeczna. Zasoby te ulegają
rozbudowie w procesach kształcenia się i rywalizowania o sukces w strukturach
społeczno-ekonomicznych. Definicyjnie Coleman akcentuje zespalające funkcje
kapitału społecznego, jako dobra wytwarzanego i użytkowanego zbiorowo. Podkreśla bowiem, że bez posiadania zasobów kapitału społecznego nie jest możliwe
realizowanie wspólnych celów ani skuteczne funkcjonowanie w złożonej z różnych zbiorowości społecznej strukturze7. Główną funkcją kapitału społecznego
jest zatem jego produktywność w zespalaniu ludzi w skutecznie działające zespoły.
6

J. S. COLEMAN: Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of
Sociology”, vol. 94, 1988, s. 95.

7

J. S. COLEMAN: Foundation of Social Theory, Cambridge, Massachusetts 1990, s. 302.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 91

15.01.2016 13:33

92

Formy oraz zasoby kapitału społecznego w Polsce i ich znaczenie dla aktywizacji…

Początki teorii kapitału społecznego znajdują się w badaniach Lyndy Hanifan nad czynnikami wzmacniającymi wspólnoty lokalne na terenach wiejskich, u Jane Jacobs opisującej „gęste sieci” powiązań społecznych w starych
dzielnicach miast, a także u Glena Loury opisującego rozwój przedsiębiorczości
w dużych ośrodkach miejskich jako efekt sieci relacji promujących pozyskiwanie cenionych umiejętności i zasobów społecznych8. Dla rozwoju teorii kapitału
społecznego szczególnie ważne było wcześniejsze niż w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku definiowanie różnych form kapitałów przez Pierre’a
Bourdieu. W jego analizie występuje powiązanie form kapitałów jakimi dysponują jednostki w rywalizacji o status w polach praktyk społecznych9. Zasoby
kapitału społecznego są determinowane klasowymi dystynkcjami habitusów
kulturowych oraz reprodukcją stosunków władzy w systemie ekonomiczno-politycznym. Autor ten opublikował szereg prac w latach siedemdziesiątych,
a najważniejsze z nich to „La Distinction: Critique sociale du jugement” z 1979
roku oraz wydana wcześniej w 1970 z Jan-Cloud Passeron „La Reproduction”10.
W analizach P. Bourdieu jednoznacznym odniesieniem wyróżnianych form kapitałów jest kapitał ekonomiczny, który stanowi klucz do różnicowania zasobów
i pozycji jednostek w klasowym wymiarze stratyfikacji społecznej. Natomiast
kapitał kulturowy i kapitał społeczny są elementami powiązanymi z politycznie i strukturalnie determinowanym kapitałem symbolicznym, a każdy z nich
w swoisty sposób dynamizuje reprodukcję struktur społecznych. Reprodukcja,
czyli odtwarzanie struktury jest efektem aktywności jednostek ucieleśniających
dyspozycje klasowych habitusów. Innowacje wynikają z przemieszczania się
aktorów pomiędzy „polami praktyk” i „dystynkcjami”, wytwarzanymi przez
klasy i grupy statusowe. Różnicują one szanse osób aspirujących do awansu oraz
wymagania statusowe wobec swoich członków. Dostęp do dóbr materialnych
nie jest zdaniem Bourdieu głównym kryterium przynależności stratyfikacyjnej,
ta bowiem zależy od habitusowych nawyków oraz klasowych gustów, regulujących porządek moralny oraz porządek polityczny przez symboliczne systemy
komunikacji oraz zasady rekrutacji społecznej (w tym reprodukcji uprawnień do
awansu poprzez system oświatowy). Tak definiowane formy kapitałów Bourdieu
wiąże ze zróżnicowaniami klasowych i politycznych interesów, realizowanych
8

L. J. HANIFAN: The Rural School Community Center, „Annals of the American Academy of
Political and Social Science”, nr 67, 1916; J. JACOBS: The Death and Life of Great American
Cities, Random House, 1961 – książka wydana po polsku w 2014 r. w Warszawie przez
Fundację Centrum Architektury; G. LOURY: A Dynamic Theory of Racial Income Differences, [w:] Women, Minorities, and Employment Discrimination, (red.) P. A. WALLACE, A. LE
MUND, Lexington Books 1977.

9

P. BOURDIEU: The Forms of Capital, [w:] Handbook of Theory and Research for the Sociology
of Education, (red.) J. R ICHARDSON, New York 1986.

10

Polskie wydania tych prac P. BOURDIEU: Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia,
Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000; P. BOURDIEU, J. C. PASSERON: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa 2006 i Wyd. II 2012.
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poprzez odmienne style życia oraz gusty kulturowe. Habitusy są definiowane
jako społecznie ustanawiana natura jednostki, zdobywającej nawyki ogłady społecznej i kulturowych gustów w procesach pierwotnej i wtórnej socjalizacji. Jak
pisze Bourdieu habitusy „ukazują się jako systematyczne konfiguracje właściwości, wyrażających różnice obiektywnie wpisane w warunki życia pod postacią systemów różnicujących rozbieżności (…) funkcjonują jako style życia (…)
będąc strukturą, która organizuje praktyki oraz postrzeganie tych praktyk [i są
wytworem] podziału na klasy społeczne”11. Ta złożona interpretacja zróżnicowań stylów życia i szans ich reprodukcji akcentuje głównie nierówności zasobów kulturowych, jako sfery definiującej tożsamość jednostki i prawomocność
jej kapitałów społecznych oraz sposobów użytkowania zasobów materialnych.
Koncepcja P. Bourdieu daje nam bogate możliwości interpretowania nierówności
społecznych i mechanizmów ich symbolicznego (kulturowego) oraz politycznego odtwarzania. Oto jak Bourdieu definiuje autonomiczną treść tych czterech
form kapitałów:
• „kapitał ekonomiczny – pieniądz oraz przedmioty materialne, które mogą
zostać wykorzystane do wytwarzania produktów i usług;
• kapitał kulturowy, tj. umiejętności, zwyczaje, nawyki, styl życia;
• kapitał symboliczny, na który składają się symbole stosowane do uprawomocnienia posiadania pozostałych form kapitału;
• kapitał społeczny, który definiuje się jako: «sumę zasobów aktualnych
i potencjalnych, które należą się jednostce lub grupie z tytułu posiadania
trwałej, mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanej sieci relacji, znajomości, uznania wzajemnego»”12.
Problemem w stosowaniu strukturalnego modelu wzajemnych oddziaływań
tych form kapitałów jest po pierwsze to, że w społeczeństwach ponowoczesnych
zanika wyrazistość granic klasowych uprawomocnień oraz jednolitość stylów
życia rodzinnego. Jak podkreśla Tomasz Warczok współczesna socjalizacja (zarówno pierwotna, jak i wtórna) silnie indywidualizują habitusowe ramy zachowań. Dzisiaj ani rodzina, ani grupy rówieśnicze, a tym bardziej mass media
nie kształtują spójnych kulturowych wzorców i schematów postępowania. Jednostkowe habitusy stanowią co najwyżej „zespół dyspozycji” i „ucieleśnionych”
kulturowych przyzwyczajeń, powielających schematy wymagane w określonych
symbolicznych „polach” praktyk, jako uprawomocnienia kapitałów społecznych
wnoszonych przez aktorów w działania zbiorowe13. Po drugie – klasowe ramy
przyzwyczajeń i stylów życia przestają być skutecznymi regulatorami praktyk
11

P. BOURDIEU: Dystynkcja. Społeczna krytyka… op. cit., s. 216–217.

12

Cyt. za: K. ZAJDA: Czym jest kapitał społeczny mieszkańców polskiej wsi, jak go mierzyć i czy
warto inwestować w jego wzmocnienie?, Acta Universitatis Lodziensis „Folia Sociologica”,
nr 37, 2011, s. 172 – określenia zawarte w pracy P. BOURDIEU, L. WACQUANT: Zaproszenie do
socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 104–105.

13

T. WARCZOK: Iluzja „ja”. W stronę relacyjnego widzenia podmiotu działającego, Annales
Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, „Studia Sociologica” V, vol. 2, 2013, s. 32–36.
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społecznych. Wynika to nie tylko z postępującej indywidualizacji zwyczajów,
lecz głównie ze wzrostu ruchliwości społecznej i swobody w sięganiu po symboliczne uprawomocnienia własnych działań przez aktorów wywodzących się
z różnych segmentów i „pól” struktury.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku obecnego stulecia
z teorią kapitału społecznego powiązano jeszcze jedną formę zasobów, jakimi
dysponują instytucje i organizacje społeczne. Jest to opracowana w latach sześćdziesiątych przez ekonomistę Garego S. Beckera koncepcja kapitału ludzkiego,
który powinien być aktywizowany przez inwestycje w edukację oraz zdrowie
populacji dla pobudzania sprawności produkcyjnej i świadomego organizowania konsumpcji gospodarstw domowych, służących wzrostowi gospodarczemu
i innowacyjnej alokacji zasobów pracy14. Rola zasobów kwalifikowanego kapitału ludzkiego w powiązaniu z cechami kapitału społecznego w rozwoju gospodarczym kraju i regionów wzmacniana jest przez strategie biznesowe korporacji i budowanie sieci rekrutacyjnych kadr na zglobalizowanych rynkach pracy.
Globalizacja rynków produkcji i usług aktywizujących lokalne zasoby ludzkie
i kapitał społeczny jest dyskutowana również przez polskich badaczy. Dobrym
tego przykładem są artykuły zawarte w pracy pod redakcją Mikołaja Herbsta15.
Wartość poznawczą badań nad zasobami kapitału społecznego w rozwoju lokalnym i regionalnym potwierdziły opracowania Roberta D. Putnama. W pracy
Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy z 1993 roku16 udokumentował on znaczącą rolę kumulowania się wartości obywatelskich, współpracy dla dobra innych zbiorowości niż własne kręgi społeczne. Nawiązując do
J. Colemana określił kapitał społeczny, jako „zasoby zaufania, norm współpracy
i powiązań, które mogą zwiększać sprawność społeczeństwa, ułatwiając skoordynowane działania różnych zbiorowości”17. Wykazał, że tradycje organizowania sieci kooperacji gospodarczej i inicjowania modernizacji instytucji otwartych
na partycypację społeczną, czerpanie korzyści z uogólnionego zaufania i norm
wzajemności wzmacnia gęstość kontaktów w sieciach społecznych i cechuje
zróżnicowane kulturowo społeczności lokalne w regionach Północnych Włoch.
Przeciwieństwem tych struktur, z gęstymi lokalnymi sieciami obywatelskich
14

G. S. BECKER: Investment in Human Capital. A Theoretical Analysis, „Journal of Political
Economy”, nr 70, 1962, s. 9–49.

15

M. HERBST (red.): Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Warszawa 2007.
Autorzy omawiają między innymi koncepcję kapitału ludzkiego G. Beckera, J. Mincera,
Y. Ben-Partha, R. Lucasa i współczesne kierunki rozwoju tej teorii, które m.in. wskazują,
że kapitał społeczny podnosi wartość kapitału ludzkiego – ibidem, s. 57.

16

Wydanie polskie R. D. PUTNAM: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Wyd. „Znak”, Kraków 1995. Zdaniem Jerzego Bartkowskiego ogłoszenie tej pracy „należy uznać za właściwy moment powstania teorii kapitału społecznego”
– J. BARTKOWSKI: Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym,
[w:] Kapitał ludzki… op. cit., (red.) M. HERBST, s. 63.

17

R. D. PUTNAM: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie… op. cit., s. 258.
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inicjatyw oraz tradycji partycypacji instytucji i przedsiębiorstw w działaniach
rozwojowych, są regiony Włoskiego Południa. Panuje w nich utrwalona historycznie kultura braku zaufania do obcych, dominuje typ kapitału społecznego
zorientowanego na ekskluzywne grupy i zamknięte rodzinne klany. Cechują je
kultura klientelizmu (hierarchiczność relacji „patron-klient”) oraz amoralny familizm18, wymagające zabezpieczania własnych grupowych interesów kosztem
otoczenia społecznego oraz stosowania reguł moralnych i zaufania tylko wobec
członków najbliższej rodziny. Kluczową tezą Putnama jest twierdzenie o kumulowaniu się historycznych zróżnicowań tradycji obywatelskich i reguł współdziałania w lokalnych sieciach powiązań, które są trwałymi zasobami kapitału
społecznego.
Dyskusję tez R. D. Putnama zaktywizowały jego badania nad osłabieniem
kapitału społecznego w Stanach Zjednoczonych19, które komentowała m.in. Pamela Paxton, precyzując wskaźniki inkluzyjnego kapitału społecznego w wymiarach: zaufania obywateli do instytucji publicznych i uogólnionego zaufania
budującego klimat pozytywnych emocji w interakcjach międzyludzkich oraz
liczby związków i stowarzyszeń społecznych w jakich uczestniczą jednostki.
Autorka ta wskazała również na okresowe wahania zaufania do władzy politycznej i instytucji religijnych oraz społecznych, wynikającego z ujawnianych przez
mass media skandali obyczajowych lub kryzysów koniunktury ekonomicznej20.
W efekcie kolejnych analiz R. D. Putnam określił dwa typy kapitału społecznego. Opisuje je jako społeczny „kapitał wiążący” (bounding social capital),
zwany także integracyjnym oraz „kapitał pomostowy” (bridging social capital)
łączący struktury. Pierwszy typ dominuje w grupach pierwotnych i ma charakter ekskluzywny, powodując zamykanie się ich członków na partycypację
obywatelską. Drugi typ cechuje się zaufaniem uogólnianym z grup własnych na
innych ludzi i zbiorowości w otoczeniu społecznym oraz sprzyja zachowaniom
włączającym partnerów z różnych środowisk w proobywatelskie inicjatywy21.
Tworzy się tak zwany efekt „inkluzji społecznej” i jest on źródłem inicjatyw
przekraczających granice środowisk kulturowych i przerzucających pomosty
między różnymi grupami w imię realizowania dobra wspólnego. W szczególny
sposób inkluzyjny kapitał społeczny sprzyja promowaniu wartości wspierają18

Syndrom kulturowy „amoralnego familizmu” jako pierwszy opisał E. BANFIELD w pracy
Moral Basis of a Backward Society, The Free Press, Glencoe, Illinois 1958, s. 10–11 i nast.

19

R. D. PUTNAM: Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, „Journal of Democracy”, nr 6, 1995, s. 65–77 i książka Bowling Alone. The Collapse and Revival of American
Community, Touchstone, New York 2000 z rozszerzoną argumentacją na rzecz tezy, że
kapitał społeczny jest dobrem ułatwiającym znajdowanie rozwiązań na bolączki społeczne
i poprawę warunków życia w społecznościach lokalnych.

20

P. PAXTON: Is Social Capital Declaing in the United States?, „American Journal of Sociology”, vol. 105, nr 1, 1999.

21

R. D. PUTNAM: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach
Zjednoczonych, Warszawa 2008, s. 40–41.
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cych środowiska mniejszości, ludzi słabszych lub wykluczonych z dostępu do
sieci społecznych i publicznych zasobów. Książka Putnama zatytułowana Better
Togheter: Restoring the American Community, prezentująca obszernie analizy
12 studiów przypadku jako przykładów budowania nowych form kapitału społecznego w różnych stanach USA, stała się kolejnym bestsellerem22. Potwierdza się w niej, że zaufanie jest zasadniczym składnikiem kapitału społecznego,
a jego kulturowa treść warunkuje gotowość do obywatelskiego zaangażowania
w sieci łączące sfery prywatną i publiczną w działania stowarzyszeniowe, zorientowane na współpracę dla korzyści szerszych wspólnot lokalnych.
Janusz Czapiński podsumowując badania Putnama stwierdza, że według tego
autora „kapitał społeczny jest zjawiskiem kulturowym, stanowi zasób wspólnoty
a nie tworzących ją jednostek. Obejmuje obywatelskie nastawienie członków
społeczeństwa, normy wspierające współdziałanie oraz zaufanie interpersonalne
i zaufanie obywateli do instytucji publicznych. Zasadniczym elementem kapitału społecznego jest zaufanie, gwarantujące najlepsze dla całej wspólnoty, choć
niekoniecznie najbardziej korzystne dla każdego z jej członków rozwiązanie dylematu więźnia: maksymalizację dobra wspólnego zamiast – jak w przypadku
kapitału ludzkiego – maksymalizowania indywidualnej funkcji użyteczności”23.
Pogłębienie argumentacji, że uogólnione zaufanie i normy wzajemności
włączające jednostki w działania sieci społecznych redukują niepewność oraz
podnoszą ich efektywność ekonomiczną zawdzięczamy Francisowi Fukuyamie.
W pracy pod tytułem Trust. The Social Virtues and The Cereation of Prosperity z 1995 roku omawia on panoramę zróżnicowań form budowania zaufania
w różnych typach kultur narodowych. Wszędzie jednak okazywało się, że jest
to dobro konieczne do rozwoju gospodarczego, a jego brak znacząco osłabia
potencjał wzrostu ekonomicznego i zamyka pracowników firm oraz instytucje
publiczne w gorsecie biurokratycznych przepisów24. Fukuyama wskazywał na
zakorzenienie kapitału społecznego w zespole nieformalnych wartości i norm,
które pierwotnie są wytwarzane w rodzinie, a następnie przejmowane i podzielane przez członków zewnętrznych grup, jako wspólne reguły umożliwiające im
współpracę25. Argumentacja Fukuyamy oparta jest na przekonaniu, że kapitał
społeczny z wysokim poziomem zaufania zorientowanego na partycypację jest
swoistym smarem społecznym dla rozbudowanych struktur organizacyjnych
22

R. D. PUTNAM, L. FELDSTEIN: Better Together: Restoring the American Community, Simon
& Schuster Paperbacks, New York–London–Toronto–Sydney 2004, książka powstała w ramach projektu nazwanego Saguaro Seminar on Civil Engagement in America – patrz: http://
www.bettertogether.org

23

J. CZAPIŃSKI: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a dobrobyt materialny: polski paradoks,
„Zarządzanie Publiczne”, nr 4, 2008, s. 7–8.

24

F. FUKUYAMA: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Warszawa 1997, s. 36–44.

25

F. FUKUYAMA: Social Capital Civil Society and Development, „Third World Quarterly”,
nr 22 (1) 2001, s. 7.
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i całych społeczeństw. Bowiem, jak stwierdza on: „społeczeństwa dysponujące
dużym kapitałem społecznym będą o wiele bardziej skłonne do adaptowania
nowych form organizacji w miarę występowania zmian technologicznych i rynkowych niż te, w których występuje deficyt kapitału społecznego”26. Wynika
z tych analiz wniosek, że zasoby kapitału społecznego są historycznie rozbudowywane w sieciach inicjatyw lokalnych, regionalnych oraz akumulowane jako
zasoby kulturowe na poziomie systemu społecznego. Nie są to jednak zasoby
naturalne i powszechne. Mają charakter dóbr etycznych, dyspozycji moralnych
aktywizowanych przez normy zaufania do uczciwości, wzajemności, rzetelności
działania partnerów w relacjach społecznych i gospodarczych27.

2. K APITAŁY SPOŁECZNE – FUNKCJE ZASOBÓW JEDNOSTEK I ZBIOROWOŚCI
W SIECIACH SPOŁECZNYCH

Kluczowym wnioskiem z rozwoju badań nad kapitałem społecznym jest stwierdzenie o występowaniu wielu jego form i wskaźników oraz zróżnicowanych
funkcji jakie one spełniają. Przede wszystkim należy mówić nie o kapitale społecznym, lecz o typach kapitałów społecznych i wskazywać poziom mikro więzi
(relacji w grupach nieformalnych), mezzo (instytucjonalny, lokalny lub regionalny) oraz ogólnospołeczny (krajowy, narodowy) na jakim prowadzona jest analiza
jego zasobów28. Po drugie definiowane są cechy i funkcje kapitałów społecznych
jako osobiste zasoby jednostek (indywidualnych aktorów działań społecznych)
lub zasoby zbiorowe cechujące struktury – nazwane przez Piotra Sztompkę kulturą zaufania29. Szczególnie ważne jest wyróżnienie inkluzyjnych form kapitału społecznego skierowanych na realizację dobra wspólnego, które zwiększają
szanse na rozwój społeczności lokalnych i konkurencyjność gospodarczą kraju
w porównaniach międzynarodowych.
Funkcje kapitału społecznego związane są z poziomami analizy. Jerzy Bartkowski wskazuje, że poziom jednostkowy opisywania jego zasobów pozwala wyjaśnić, dlaczego jednostki różnią się osiągnięciami; zaś analizowany jako zasób
grupowo-warstwowy wskazuje na przyczyny nierówności klasowych i dystanse
grupowe; natomiast analizowany na poziomie zbiorowym wspólnot kulturowych
informuje o różnicach rozwoju w skali regionów, narodów czy państw30. Pozytywne funkcje kapitału społecznego na poziomie jednostkowym są systematy26

F. FUKUYAMA: Zaufanie. Kapitał społeczny… op. cit., s. 43.

27

F. FUKUYAMA: Kapitał społeczny, [w:] Kultura ma znaczenie, (red.) L. E. HARRISON, S. P. HUNTINGTON, Kraków 2003, s. 169 – autor pisze tam, że „zaufanie działa niczym smar, który zwiększa wydajność funkcjonowania każdej grupy lub instytucji”.

28

K. SIEROCIŃSKA: Kapitał społeczny. definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne”, nr 1
(LXVIII) 2011.

29

P. SZTOMPKA: Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków 2007, s. 265–273.

30

J. BARTKOWSKI: Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój… op. cit., s. 76–84.
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zowane jako zasoby różnicowane klasowo i socjalizacyjnie, a rozbudowywane
w systemach edukacji, aby służyły jednostkom do konkurowania w sieciach społecznych. W tym kontekście mieści się zarówno strukturalna teoria P. Bourdieu,
pierwsze badania uwarunkowań sukcesów edukacyjnych J. Colemana, a także
późniejsze rozważania Nan Lin. Ten ostatni wyróżnia kapitały społeczne stanowiące dobra osobiste, będące w posiadaniu jednostki oraz inne dobra społeczne
o charakterze materialnym lub symbolicznym (jak dyplomy, kwalifikacje, pozycje w hierarchii organizacyjnej) mogące sprzyjać sięganiu po władzę i awans
w strukturze społecznej31. Simon Szreter i Michael Woolcock omawiając organizowanie sieci społecznych poprzez podtrzymywanie norm szacunku i zaufania
w relacjach formalnych, w celu wzmacniania szans na zajmowanie wyższych
pozycji i uzyskiwanie dostępu do hierarchicznych powiązań z innymi dysponentami instytucjonalnych zasobów, definiują je jako „linking social capital”, czyli
kapitał społeczny „pionowych powiązań”32. W szerszej interpretacji również kapitały kulturowe, będące kompetencjami uzyskiwanymi w sieciach społecznych,
dają jednostkom przewagę na rynku pracy i wzmacniają gotowość do rywalizacji. Dlatego we własnym opracowaniu opowiadam się za łącznym definiowaniem
jednostkowych zasobów kapitału społeczno-kulturowego, które pełnią funkcje
różnicowania szans, ale także motywującego dystansu, aktywizowanego przez
postrzeganie nierówności w dostępie cenionych dóbr33.
Konkurencyjność cech kapitału społecznego występuje zarówno w jego definiowaniu jako zasobów zbiorowych, jak i kolektywnych, ze względu na funkcje
wzmacniania działań na rzecz dobra wspólnego grup. Ta użyteczność kapitału
społecznego łączy stanowiska Putnama, Colemana, Fukuyamy. Są one funkcjonalnymi lub pragmatycznymi odmianami teorii „racjonalnego wyboru” zakładającej, że aktorzy społeczni świadomie mobilizują zasoby cnót społecznych na
rzecz dobra szerszych społeczności, której są uczestnikami. Proces rozbudowy
kapitału społecznego nie jest automatyczny, a inkluzyjne kapitały społeczne nie
kumulują się samoczynnie. W nowszych opracowaniach dostrzega się problem
aktywizacji zasobów kapitału społecznego na poziomie lokalnym w relacjach
z instytucjami samorządowymi i administracyjnymi. Wprowadza się koncepcję badania kapitałów społeczno-instytucjonalnych34, jako połączenie sieciowych zasobów instytucjonalnych (Narayan i Wollcock) i więzi wytwarzanych
w sektorze publicznym (Holcombe), a determinowanych przez jakość działania

31

N. LIN: Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge 2001, s. 28–30.

32

S. SZRETER, A. WOOLCOCK: Health by association? Social capital, social theory and the political economy of public health, „International Journal of Epidemiology”, nr 33, 2004, s. 655.

33

A. BARTOSZEK: Kapitał społeczno-kulturowy młodej inteligencji wobec wymogów rynku, Katowice 2003, s. 62–65.

34

Patrz: R. GEISLER: Cnoty obywatelskie jako struktury kognitywne w rozwoju regionalnym.
Przypadek województwa śląskiego, Tychy 2008, s. 89–96.
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instytucji rządowych (Rothstein i Stolle)35, które sprzęgają się z wewnętrznymi wartościami jednostek, spajającymi je w twórcze środowiska obywatelskie
i gospodarcze36.
W zbiorowych lub wspólnotowych interpretacjach pomostowego kapitału
społecznego jest on zwykle zasobem sprzyjającym realizacji dobra publicznego.
To istotne odróżnienie dobra publicznego od dobra wspólnego wymaga pogłębienia interpretacji typów kapitału społecznego. R. D. Putnam zdecydowanie
wskazuje, że jest to zasób cechujący wspólnoty, a nie tworzących ją jednostek.
Obejmuje obywatelskie nastawienie członków społeczeństwa, normy wspierające współdziałanie oraz zaufanie interpersonalne i zaufanie obywateli do instytucji publicznych. J. Czapiński podsumowuje, że kapitał społeczny ujmowany jako dobro zbiorowe „ułatwia negocjacje, obniża koszty transakcji, skraca
proces inwestycyjny (zmniejsza prawdopodobieństwo zaskarżania kolejnych
decyzji władz administracyjnych), zmniejsza korupcję, zwiększa rzetelność kontrahentów, sprzyja długoterminowym inwestycjom i dyfuzji wiedzy, zapobiega
nadużywaniu dobra wspólnego i zwiększa solidarność międzygrupową, a także
poprzez rozwój trzeciego sektora sprzyja społecznej kontroli działania władz”37.
Zaufanie społeczne i reguły współpracy zorientowanej na dobro wspólne
uczestników aktywizowane na poziomie grup i instytucji wymaga funkcjonowania wszystkich trzech typów kapitału społecznego. Kapitału spajającego zespoły
zadaniowe – dla integracji ekskluzywnych więzi i zaangażowania w realizację
przypisanych ról. Kapitału pomostowego – umożliwiającego przekraczanie dystansów oraz wiązanie różnych tożsamości zbiorowych w unormowaną kulturę organizacyjną. Kapitału pionowych powiązań – lokującego aktorów w sieci
instytucjonalnych zależności i dystrybuującego hierarchiczne uprawnienia oraz
dostęp do władzy uczestnikom wyróżniającym się osiągnięciami lub kompetencjami. Znacznie bardziej złożony jest problem użytkowania i rozbudowy kapitałów społecznych jako dobra wspólnego na poziomie instytucji publicznych,
powiązanych z systemem politycznym oraz z kulturą obywatelską danego kraju.
Andrzej S. Bartelski stawia pytania nie tylko o rolę kapitału społecznego
w tworzeniu dóbr publicznych, lecz także – czy kapitał społeczny powinien być
dostarczany przez sektor publiczny?38 Jest to jeden z najważniejszych dylematów
w teorii kapitału społecznego jako zasobów wspólnot obywatelskich. Pozosta35

M. WOOLCOCK, D. NARAYAN: Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy, „World Bank Res. Obs.”, vol. 15, 2000; R. G. HOLCOMBE: Political Entrepreneurship and the Democratic Allocation of Economic Resources, „Review of Austrian
Economics”, 15 (2–3) 2002; B. ROTHSTEIN, D. STOLLE: The State and Social Capital: An
Institutional Theory of Generalized Trust, [w:] Readings in Comparative Politics: Political
Challenges and Changing Agendas, (red.) M. K ESSELMAN, Boston 2010.

36

J. BARTKOWSKI: Kapitał społeczny… op. cit., s. 75 i nast.

37

J. CZAPIŃSKI: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a… op. cit., s. 8–9.

38

A. J. BARTELSKI: Kapitał społeczny a dobra publiczne, [w:] Kapitał społeczny – interpretacje,
impresje, operacjonalizacja, (red.) M. K LIMOWICZ, W. BAKAJŁO, Warszawa 2010, s. 108–109.
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ją one pod wpływem formalnych instytucji władzy i administracji, a zarazem
nieformalnych i rozmytych procesów konstruowania się kultury partycypacji
politycznej na gruncie historii regionalnej i narodowych tradycji. Optymistyczne
założenia o produktywności kapitałów społecznych powinny być od początku
popularyzacji tej teorii przyjmowane warunkowo. Pamiętamy, że już Robert
D. Putnam udowodnił trwałość historycznych deficytów kapitału obywatelskiego
na terenach Południowych Włoch i historycznie długi proces jego kumulatywnego rozwoju w regionach północnych. Analizowanie jakie działania państwowe
sprzyjają powstawaniu i utrwalaniu kapitału społecznego jest obecne w refleksji
m.in. takich autorów, jak: D. Narayan, B. Rothstein, D. Stolle, C. Boix oraz
D. N. Posner, G. L. H. Svedensen i G. T. Svedensen39. Ci ostatni analizują źródła oraz produktywne i destruktywne efekty różnych typów kapitału społecznego na przykładzie społeczności wiejskich Danii i Polski z czasów komunistycznych. Czynnikami różnicującymi zasoby kapitałów społecznych (zaufanie,
reguły wzajemności, silne i słabe więzi społeczne; indywidualizację działań;
uczestnictwo organizacyjne i przedsiębiorczość; dokonywanie wyboru i obdarzanie szacunkiem) są między innymi siła kapitału wiążącego (bounding s.c.),
oportunizm wobec autorytetów i poziom centralizacji w zarządzaniu publicznym.
Argumentują, że destrukcja kapitału społecznego nie jest nieodwracalna, a jego
odbudowie sprzyja pojawianie się w środowiskach lokalnych nowych, aktywnych
mieszkańców, decentralizacja zarządzania lokalnego oraz wprowadzanie nowych
inwestycji aktywizujących przedsiębiorczość40.
Definiowanie pozytywnych form i funkcji kapitału społecznego nie jest jednak
wystarczające dla rozumienia złożoności tego fenomenu i źródeł jego deficytów
w strukturach społecznych. Rozwijane są interpretacje wskazujące na negatywne następstwa kapitałów społecznych, które blokują innowacyjność i zamykają
społeczności lub grupy na rozszerzanie zaufania na obce zbiorowości oraz na
współpracę z innymi środowiskami kulturowymi.

3. FORMY KAPITAŁÓW SPOŁECZNYCH UTRWALAJĄCE BIERNOŚĆ OBYWATELSKĄ
I OSŁABIAJĄCE INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACJI

Liczne prace identyfikują bariery rozwojowe oraz negatywne konsekwencje
specyficznych form kapitału społecznego, które przyczyniają się do osłabiania
zdolności prospołecznej partycypacji i absorbowania innowacji ekonomicznych,
technicznych lub kulturowych. Agnieszka Barczykowska obrazowo ilustruje ne39

D. NARAYAN: Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, [w:] Social Capital and Economic Development. Well-being in Development Countries, (red.) J. ISHAM, T. KELLY, S. R AMASWAMY, UK 2002.

40

C. BOIX, D. N. POSNER: Social Capital: Explaining Its Origins and Effects on Government Performance, „British Journal of Political Science”, nr 4, 1998; G. L. H. SVEDENSEN, G. T. SVEDENSEN: The Creation and Destruction of Social Capital: Entrepreneurship, Co-operative Movements and Institutions, UK 2004.
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gatywne konsekwencje silnych kapitałów społecznych w nieformalnych sieciach
powiązań – cytuję:
„Badania nad przestępczością zorganizowaną, środowiskami kulturowo zaniedbanymi, niektórymi formami życia społecznego (jak korporacje zawodowe,
sekty religijne, organizacje społeczne) wskazują dość wyraźnie, że każda forma
życia społecznego może generować kapitał społeczny, ale nie zawsze o pozytywnych konsekwencjach dla reszty społeczeństwa. Mark Warren odnalazł solidne
zasoby kapitału społecznego wśród gangów miejskich, ruchów «not in my backyards» oraz elity władzy, które często korzystają z kapitału społecznego, aby
osiągnąć cele, które mogą być antyspołeczne z szerszej perspektywy. Kapitał
społeczny może zatem służyć przede wszystkim realizacji partykularnych interesów grupy czy społeczności. W tym wypadku dostęp do korzyści ze współpracy zostanie ograniczony do konkretnej grupy, a pozostała część społeczeństwa
może ponieść straty”41.
Jednym z pierwszych autorów analizujących negatywne formy i konsekwencje kapitałów społecznych był Alejandro Portes. Akcentował on ich funkcje
udzielania rodzinnego wsparcia, kontroli społecznej i korzyści z udziału w sieci
powiązań. Wskazywał, że w społecznościach o silnych więziach nieformalnych,
rodzinnych, lokalnych lub etnicznych tworzą się relacje współpracy, wewnętrznego zaufania i solidarności, zorientowane na dostarczanie korzyści członkom
własnych grup, kosztem instytucjonalnego i społecznego otoczenia. Grupy takie
zamykają się na kontakty z obcymi lub z osobami z poza sieci nieformalnych
powiązań, rezerwując korzyści dla własnych członków. Uzależniają one przywileje dostępne osobom włączonym w sieć społeczną od wzajemnej solidarności,
zachowania lojalności i poufności informacji o szansach ich uzyskania. Sukcesy
jednostek zależą od spójności w zachowywaniu grupowych reguł i subordynacji wobec liderów, będących patronami klientelistycznych powiązań. Zaufanie
ograniczone do uczestników patronackich nieformalnych sieci rozwija się szczególnie w słabych ekonomicznie środowiskach, w których korzyści są czerpane
z przestępczości gospodarczej, działań mafijnych, korupcyjnych oraz klientelizmu politycznego42. W tej interpretacji są to „brudne” kapitały społeczne, które
w efekcie swej silnej grupowej ekskluzywności i norm wzajemności rozbudowanych w nieformalnych kręgach zaufania, tworzą negatywne konsekwencje
w postaci: wykluczania outsiderów i obcych, nadmiernie kontrolują członków,
narzucają im restrykcyjnie wymagania ograniczające wolność jednostek oraz
niwelują zróżnicowania i aspiracje43. Rozważania te są zbieżne z analizami kultury „amoralnego familiaryzmu” Banfielda i definiowanego przez R. D. Putna41

A. BARCZYKOWSKA: Pozytywny, negatywny czy neutralny. Pytanie o naturę kapitału społecznego, „Studia Edukacyjne”, nr 22, 2012, s. 82.

42

A. PORTES: Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual Review of Sociology”, nr 24, 1998.

43

Ibidem, s. 15.
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ma oraz innych badaczy kapitału typu „bonding social capital”. Jednak A. Portes
opisuje za ich pomocą nie tylko grupy przestępcze i tradycjonalne paternalistyczne społeczności, w których rodzą się negatywne kapitały społeczne. Wskazuje
także na zamykanie się na dostęp osób z zewnątrz korporacji zawodowych (efekt
m.in. nepotyzmu i klientelizmu w sieciach rekrutacyjnych); na żądania dodatkowych korzyści z transakcji i zatrudniania bliskich lub znajomych w instytucjach
publicznych; na eliminowanie jednostek odnoszących ponadprzeciętne sukcesy,
gdyż stanowią zagrożenie dla innych uczestników organizacji. Komentując te
zjawiska wynikające z „negatywnych kapitałów społecznych” Jarosław Działek
stwierdza, że: „Na przykład w skali całego kraju niektóre grupy społeczne mogą
zawłaszczać nieproporcjonalnie duże udziały w zasobach narodowych, zmuszając innych do ponoszenia obciążeń”44. Zatem nie tylko gangi i mafie używają
kapitału społecznego jako podstawy do budowania swojej siły i sprawności organizacyjnej.
Mobilizowanie zasobów kapitału ludzkiego i orientowanie kultur organizacyjnych w korporacjach na monopolizowanie rynków oraz ekonomiczne eksploatowanie grup zależnych konsumentów jest również identyfikowanym problemem
w teorii kapitału społecznego. Zwraca nam na to uwagę m.in. Radosław Kupczyk
za Elinorem Ostromem45. Ostrom zauważa, że despotyczny system rządzenia niszczy inne rodzaje kapitału społecznego narzucając własny autorytaryzm46.
Porządek społeczny, w jakim funkcjonują społeczności lokalne oraz zbiorowości i klasy społeczne konkurujące o dostęp do statusowych korzyści i możliwość realizacji swoich interesów, wymaga patrzenia na rolę kapitałów społecznych z szerszej perspektywy. Jego zasoby są bowiem podstawą do monopolizowania określonych kontaktów i stosunków w strukturach społecznych w celu
uzyskania określonych symbolicznych i materialnych korzyści47. Przypominając
o tym Stanisław Kozyr-Kowalski wskazuje, że kapitał społeczny nie jest pierwotny wobec kapitału własności i kapitału politycznego. We wszystkich społeczeństwach kapitalistycznych istnieją regulacje etatystyczne, które determinują
formy kapitału państwowego, takie jak kapitał prawny, kapitał militarny i kapitał
ekonomiczny, aktywizujące interesy dysponentów publicznych zasobów w aparacie władzy politycznej i administracyjnej48. Złożoność procesów zarządzania
zasobami publicznymi poprzez sieci administracyjne i samorządowe wyma44

J. DZIAŁEK: Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej
i lokalnej w Polsce, Kraków 2011, s. 28.

45

R. KUPCZYK: Wpływ kapitału społecznego na procesy gospodarcze i społeczne, [w:] Kapitał społeczny – interpretacje, impresje, operacjonalizacja, (red.) M. KLIMOWICZ, W. BAKAJŁO,
Warszawa 2010, s. 118, cyt.: E. OSTROM: Collective Action and the Evolution of Social Norms,
„Journal of Economic Perspectives”, vol. 14, nr 3, 2002, s. 38.

46

Ibidem.

47

S. KOZYR-KOWALSKI: Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Poznań 2000, s. 135–136.

48

Ibidem, s. 136–139.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 102

15.01.2016 13:33

A. BARTOSZEK

103

ga odrębnych analiz, które interesująco są prowadzone przez Marcura Olsona
w wielokrotnie wznawianej pracy Logic of Collective Action49. Olson pogłębia
rozumienie mechanizmów omawianych przez Kozyra-Kowalskiego. Wskazuje
na zakłócenia w realizowaniu usług i uzyskiwaniu efektów dobra publicznego
w rezultacie nierównego dostępu do sieci wpływu i uprzywilejowanego wkładu niektórych grup nacisku w definiowanie świadczeń zapewnianych obywatelom. Zdaniem M. Olsona w logice definiowania publicznych dóbr i usług przez
administrację rządową, zawsze funkcjonuje mechanizm ograniczania wolności
gospodarczej, a grupy interesów – mające swój udział w obsłudze sektora publicznego – sprzyjają ich ukrytej segmentowej monopolizacji50. Należy zatem
pamiętać, że nie tylko kapitał spajający, lecz również kapitały pomostowe mogą
być źródłem uprzywilejowań w dostępie do dóbr publicznych. Odwołując się
do analiz tego autora rozumiemy, że „Owe nierówności dostępu i wpływu uwarunkowane są cechami grup zaangażowanych w moderowanie własnych interesów, poprzez instytucje publiczne zarządzające ważnymi dla intensjonariuszy
dobrami zbiorowymi. Wyróżniane są specyficzne logiki działania «małych»
i «dużych» grup; grup «ekskluzywnych» i «inkluzywnych», które balansują pomiędzy formalną ich organizacją a nieformalnymi koalicjami oraz rynkowym
i nierynkowym typem działalności; koalicji czerpiących korzyści jako grupy
«pośrednie» lub grupy «uprzywilejowane», które wyłaniać się mogą w formie
zmobilizowanych grup «jawnego nacisku», lub jako grupy «ukryte»”51. Praktyki
takie proponuję definiować jako działania pozaformalne w sieciach wpływu,
które celowo kształtują funkcjonalną integrację instytucjonalnych niesprawności w sprzyjające korupcyjnej kulturze praktyki organizacyjne52.
W interesujący sposób związki między zasobami kapitałów społecznych a jakością funkcjonowania państwa przedstawia Deepa Narayan – patrz Rysunek 1.
Prezentując tę koncepcję Katarzyna Sierocińska pisze: „Poprzez dobre funkcjonowanie państwa rozumie się: dbałość państwa o prawo, wolność do zrzeszania się, kreowanie norm społecznych wpływających na pojawienie się instytucji
społecznych itd. Innymi aspektami funkcjonowania państwa są: kompetencja,

49

M. OLSON: Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Gropus, Harvard
Univ. Press 1971, wydana po polsku pt. Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne
i teoria grup, Warszawa 2012.

50

Ibidem, s. 115–119.

51

A. BARTOSZEK: Integracja funkcjonalna grup interesów a kultura pracy i innowacyjność
instytucji publicznych w warunkach polskiej transformacji, [w:] Praca, przedsiębiorczość,
gospodarka oparta na wiedzy, (red.) U. SWADŹBA, M. ŻAK, Katowice 2015, t. 1, s. 176–177.

52

Omawiając skutki tych praktyk nie mamy wątpliwości że… „nepotyzm i klientelizm (kapitał sieci wpływu i znajomości) blokują profesjonalną innowacyjność, bowiem instytucja
publiczna obsadzona «swojakami» traci energię twórczą a znajomości i klikowe relacje
osłabiają profesjonalizm wymagań i rozliczanie pracowników z efektywności działania.”,
A. BARTOSZEK: Integracja funkcjonalna grup interesów… op. cit., s. 17 i nast.
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autorytet i odpowiedzialność”53. Natomiast państwo dysfunkcjonalne regulując
konflikty interesów, w warunkach niedoboru kapitału społecznego, rozbudowuje
formalne procedury krępujące społeczności, a wzmacniając restrykcyjne regulacje aktywizuje nieformalne sieci powiązań zastępujące jego niesprawne instytucje w dystrybuowaniu korzyści z kooperacji, które w największym stopniu
dostępne stają się dla jego elit zabezpieczających własne przywileje. A oddolne
inicjatywy obywateli przyjmują formy „negatywnego integrowania” potencjałów
zagrożonych represyjnością prawną i podatkową państwa. Są one tolerowane, jeżeli funkcjonują w małej skali i nie uderzają bezpośrednio w jego instytucje54.
Rysunek 1. Związek pomiędzy zasobami kapitału społecznego a funkcjonowaniem państwa.

Źródło: Model opracowany przez D. NARAYAN (1999, s. 14 i 2002, s. 58–81), podaję za:
K. SIEROCIŃSKA, Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy… s. 81.

W koncepcji Narayana reinterpretacji wymaga idea niedoboru lub nadmiaru
kapitału łączącego, ponieważ tak, jak kapitał spajający, również i kapitał pomostowy wiążą jednostki w grupy oraz społeczności. Naturalnie deficyt więzi inkluzyjnych sprzyja trwaniu struktur dysfunkcjonalnych. Jednak dla aktywizacji
działań na rzecz dobra publicznego na poziomie lokalnym potrzebne są także
silne więzi ekskluzywne. Okazuje się, że kluczowy jest deficyt bezpieczeństwa
obywatelskiego jednostek zagrożonych brakiem sprawności instytucji państwowych w egzekwowaniu prawa oraz niską jakością usług publicznych. Wówczas
zasoby kapitału społecznego ulegają petryfikacji pod wpływem negatywnych
praktyk funkcjonowania tych instytucji w relacjach z obywatelami oczekującymi podmiotowego wsparcia. Ten stan przekłada się na zarządzanie dostępnym
gospodarstwom domowym i społecznościom lokalnym kapitałem ekonomicz53

K. SIEROCIŃSKA: Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, „Studia Ekonomiczne”, nr 1
(LXVIII), 2011, s. 81.

54

D. NARAYAN: Bonds and Bridges: Social Capital and Poverty, World Bank, 1999, s. 31.
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nym. Będzie on albo inwestowany wyłącznie w indywidualne egoistyczne lub
familiarne cele, bądź też może po części wspierać inicjatywy lokalne i kulturowe, wzbogacające jakość życia oraz dobrostan społeczny szerszych społeczności. Kultura partycypacji obywatelskiej jest sprzężona z otwartą komunikacją
polityczną, z przejrzystością reguł instytucjonalnych, wspieraniem społeczności
lokalnych i kulturowych mniejszości, z odwzajemnianym zaufaniem administracji wobec obywateli; z poziomem zabezpieczenia ich zdrowia i warunków życiowych w środowisku zamieszkania, jakością opieki nad dziećmi i wsparciem ich
socjalizacji, z aktywnością pozarządowych stowarzyszeń i organizacji na rzecz
mieszkańców oraz ogólnym klimatem bezpieczeństwa publicznego55.
Państwo zorganizowane dysfunkcjonalnie osłabia inkluzyjne kapitały w społecznościach lokalnych i zaufanie do instytucji publicznych. W szczególnym stopniu ograniczane są takie przejawy aktywności obywatelskiej, jak: przynależność
do dobrowolnych stowarzyszeń i organizacji, udział w działaniach pomocowych
na rzecz osób potrzebujących, frekwencja wyborcza, lecz także ilość klubów
sportowych i organizacji kulturalnych czy nawet barów i kawiarni z aktywnymi środowiskami budującymi kreatywne formy partycypacji społecznej. Agendy
państwa i jednostki samorządowe nie mogą być głównymi organizatorami przestrzeni społecznej i aktywności obywateli. Kapitał społeczny wymaga funkcjonowania autonomicznego sektora dla rozwoju stowarzyszeń obywatelskich, działań
wolontariackich oraz tworzenia inicjatyw kulturowych łączących nieformalne
kręgi w sieci partycypacji we wspólnych wartościach, łączących zróżnicowane
wewnętrznie zbiorowości.
Na znaczenie otwartej kulturowo przestrzeni dla budowania sieci społecznych powiązań, które rozwijają inicjatywy polityczne i przedsiębiorczość ekonomiczną wskazuje David Thorsby w książce Economies and Culture z 2001
roku. Pisze w niej niezwykle trafnie – „Impuls do zachowań ekonomicznych jest
indywidualistyczny, zaś impuls do zachowań kolektywnych jest kulturowy”56.

4. DEFICYTY KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W POLSCE – SPORY O ŹRÓDŁA
I KONSEKWENCJE BRAKU ZAUFANIA

Diagnozując formy i zasoby kapitału społecznego powinniśmy odwoływać się
zarówno do historii i dorobku kulturowego społeczności lokalnych, regionalnych
oraz do tradycji narodowych. Ale praktyczną bazą dla aktywizacji zasobów kapitału społecznego są instytucjonalne wymiary ładu publicznego określające warunki adaptacji jednostek i grup do struktur ekonomiczno-politycznych, w których
użytkowane będą jego zasoby. Polacy w okresie realnego socjalizmu wytworzyli
wyjątkowo silne familiarne więzi ukierunkowane na prywatyzowanie zasobów
publicznych. Zdolności budowania nieformalnych sieci powiązań Janine E. Wedel
nazwała „rodzinnym społeczeństwem” posługującym się praktykami „załatwia55

Ibidem, 19.

56

D. THORSBY: Ekonomia i kultura, Warszawa 2010, s. 27.
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nia” spraw przez budowanie prywatnych kontaktów w strukturach instytucjonalnych, w celu maksymalizowania możliwości wsparcia i dostępu do potrzebnych
dóbr w warunkach ich systemowego niedoboru57. Tak uformowane zostały silne
zasoby kapitału wiążącego i wynikające z nich klientelistyczne praktyki, które
wyrastając ze stosunków rodzinnych wzmacniane są w kontaktach sąsiedzko-towarzyskich. Kumulacją ich społecznej ekskluzywności są działania kręgów zorientowane na budowanie enklaw systemowych – jak pisze Paweł Ruszkowski58.
Modernizacja ustrojowa Polski i wdrażanie reguł kapitalistycznej gospodarki
przez ponad dwadzieścia lat transformacji społeczeństwa postkomunistycznego
nie przyczyniły się do znaczącego wzrostu zasobów pomostowego, inkluzyjnego
kapitału społecznego. Najpoważniejszym deficytem w zasobach kapitału społecznego w Polsce, stwierdzanym we wszelkich badaniach porównawczych, jest
bardzo niski poziom uogólnionego zaufania. Nie jest on wynikiem okresowych
kryzysów koniunktury gospodarczej czy fluktuacji zaufania do polityków. Piotr
Sztompka argumentuje o utrwaleniu się u nas syndromu „kultury nieufności”
w relacjach wobec instytucji publicznych w następstwie tradycji historycznych
czasu zaborów i komunistycznego autorytaryzmu, ale też współczesnych problemów ze spójnością normatywną, z małą przejrzystością organizacji i słabym
egzekwowaniem odpowiedzialności osób i instytucji publicznych59. Badacze
stwierdzają, nie tylko alarmująco niski poziom zgeneralizowanego zaufania, ale
postępującą jego erozję w sferze polityki społecznej oraz stosunku do instytucji
państwa. Równocześnie słabo wykorzystywane są możliwości budowania kapitału społecznego na poziomie lokalnym, gdzie najsilniej aktywizują się jego zasoby
oddziaływujące na standard i jakość życia ludzi60.
J. Czapiński – prowadzący od 2003 roku systematyczne badania opinii Polaków w programie Diagnoza Społeczna – stwierdza: „W Polsce poziom szczegółowych wskaźników kapitału społecznego, jak również ogólnego indeksu kapitału społecznego, jest bardzo niski, najniższy w grupie krajów europejskich
biorących udział w ESS 2002. W dodatku nie zmienił się on istotnie w całym
okresie transformacji. W 1992 r. zaufanie wobec innych ludzi deklarowało nieco
ponad 10% dorosłych Polaków, a w 2007 r. 11,5%. W tym czasie gwałtownie
natomiast rósł kapitał ludzki mierzony wskaźnikiem skolaryzacji i liczbą studentów, a także wskaźnikami związanymi ze stanem zdrowia (…), wzrostem przewidywanej długości życia od 1990 r. o 4 lata oraz wzrost odsetka zadowolonych
ze stanu własnego zdrowia z 59% w 1992 do 70% w 2007”61.
57

J. E. WEDEL: Prywatna Polska, Warszawa 2007, s. 108 i nast.

58

P. RUSZKOWSKI: Segmentacja społeczeństwa polskiego, Warszawa 2012, s. 120–128.

59

P. SZTOMPKA: Zaufanie. Fundament społeczeństwa… op. cit., s. 292.

60

M. THEISS: Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna,
Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007, s. 242–245.
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J. CZAPIŃSKI: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a… op. cit., s. 20.
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Deficyty uogólnionego zaufania społecznego nie zanikają, pomimo znaczącego wzrostu zasobów kapitału kulturowego i ludzkiego w efekcie rozwoju edukacji na średnim i wyższym poziomie oraz migracyjnej ruchliwości Polaków po
wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Badając efektywność tych zasobów Czapiński sformułował próbę wyjaśnienia polskiego transformacyjnego paradoksu, bowiem „wzrostowi kapitału ludzkiego nie towarzyszy wzrost kapitału
społecznego, a mimo to nie tylko Polacy się bogacą, lecz także rośnie szybko
PKB”62. Objaśnienie tego paradoksu w klasycznej interpretacji kapitału społecznego okazuje się możliwe, poprzez reinterpretację znaczenia kapitału wiążącego
dla wspólnotowego wspomagania rozwoju. J. Czapiński wyróżnia ścieżkę wspólnotową w krajach, które wyrównują deficyty zasobów tworząc „możliwości korzystania przez wszystkich obywateli ze wspólnego dobra (usług publicznych,
infrastruktury i kultury) oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu grup o niskim
kapitale ludzkim”. Drugim typem rozwoju jest „ścieżka molekularna” związana
z uruchamianiem indywidualnych zasobów zdolności, motywacji i zaradności.
Nie uniemożliwia ona, ale znacząco utrudnia rozwój wspólnoty, ponieważ nie
sprzyja współpracy gospodarczej różnych podmiotów, zorientowanych wąsko na
własne korzyści. Występuje ona w krajach, gdzie „Inwestycje publiczne są mało
efektywne i słabo generują wartość dodaną do dobra wspólnego”63. Polska ścieżka rozwoju czerpie energię z zasobów kapitału ludzkiego i kapitału kulturowego,
ale jest blokowana przez deficyty kapitału uogólnionego społecznego zaufania
i normatywnej współpracy. Maria Theiss wskazuje na jeden z ważnych mechanizmów regulujących budowanie zasobów kapitału społecznego w zależności od
jego typów. Zasoby kapitału społecznego będące dobrem prywatnym są aktywizowane w sieciach rodzinnych. Jeżeli są dobrem oferowanym w kręgu grup
lokalnych i sieci instytucjonalnych powiązań, stanowią dobro klubowe rezerwowane dla osób o podobnym statusie społecznym, sięgających po partykularne
korzyści kosztem zewnętrznych struktur społeczno-ekonomicznych. Ekskluzywność tych dwóch typów kapitałów społecznych wzmacnia rywalizacyjne postawy i ogranicza partnerstwo w interakcjach konkurujących jednostek64. Można
zatem sądzić, że wskazywany przez J. Czapińskiego rozwój kapitału ludzkiego
i intelektualnego Polaków jest wynikiem strategii adaptacyjnych do narastającej
presji ze strony klubowych i familiarnych sieci powiązań przenikających „formalne systemy ról społecznych”65. Jeżeli sieci takie mobilizują lokalne zasoby
62

Ibidem, s. 9. Podobny wniosek, że – „ani kapitał społeczny pomostowy, ani wiążący nie
mają bezpośredniego wpływu na wzrost gospodarczy w przekroju ogólnopolskim” formułuje J. DZIAŁEK: Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego… op. cit. s. 159.
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J. CZAPIŃSKI: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a… op. cit., s. 24.
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M. THEISS: Krewni – znajomi – obywatele… op. cit. s. 35.
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A. GIZA-POLESZCZUK: Kapitał społeczny: systemowe i indywidualne reguły mobilizacji, [w:]
Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Cz. III, Przestrzeń Społeczna, (red.)
A. GIZA-POLESZCZUK, M. M ARODY, A. RYCHARD, Warszawa 2000, s. 101.
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kapitału społecznego aby „federacje grup pierwotnych” mogły pasożytować na
publicznych instytucjach, to podkopują racjonalność makrosystemową, a także
oddziaływają destrukcyjnie na ich sprawność66. Dominacja egoistycznych strategii blokuje użytkowanie kapitału społecznego jako dobra publicznego. Ilustracją
barier utrudniających mobilizowanie zasobów kapitału pomostowego w formie
altruistycznych motywacji, otwartej komunikacji i orientowania się na wartości
wspólne dla całej lokalnej społeczności jest Rysunek nr 2. Bariery jakie ograniczają sięganie po potencjał pomostowego kapitału społecznego Polaków mają
charakter kulturowy i wyrastają z przewagi egoistyczno-materialistycznych motywacji działania społecznego, a wzmacniane są niesprawnością struktur zapewniania obywatelom prawnego i instytucjonalnego bezpieczeństwa.
Na Rysunku nr 2 zestawiono czynniki będące barierami uruchamiania potencjału prospołecznych inicjatyw, blokujące pomostowe sieci powiązań służących
dobru wspólnemu.
Rysunek 2. Bariery konwersji kapitału społeczno-kulturowego jednostek na kapitał obywatelski społeczności lokalnych.

Źródło: Opracowanie własne autora.

Analiza źródeł osłabiających inkluzyjne kapitały społeczno-kulturowe w działaniu na rzecz szerszych społeczności wymaga pogłębionego studium dwóch grup
czynników. Jedną z nich stanowi jakość ładu prawnego i kultura rządzenia. Prowadzą one do rozwoju biurokratyzacji i przeformalizowania procedur zarządzania
66

Ibidem.
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zasobami publicznymi, a w ich efekcie do utrwalania rytualizmu w organizowaniu
demokratycznej partycypacji obywateli.
Drugą grupę czynników determinuje kultura podejrzliwości i identyfikowanie działań zbiorowych z grupowymi korzyściami oraz ukrywanymi (zakulisowymi) interesami ludzi uprzywilejowanych.
Sprawy lokalne w szczególnym stopniu stały się przedmiotem gier społecznych o dostęp do zasobów i czerpania korzyści z ich politycznej kontroli. Zjawiska „politycznej pogoni za rentą” (za A. Zybertowiczem) oraz utrwalanie strukturalnych przywilejów w procesie rynkowej transformacji są po części definiowane
jako działania antyrozwojowych grup interesów67. Równocześnie istnieją bariery strukturalne inwestowania przez lokalne związki biznesowe, wynikające
z monopolizacji rynków i zdobywania przywilejów dla dużych inwestorów i sieci
korporacyjnych. W takim klimacie dyskurs o korzyściach społecznych z sięgania
po innowacyjne rozwiązania prosumenckie staje się bardzo trudny. Wymaga on
przełamywania barier zarówno na poziomie kapitałów społecznych, jak też aktywizowania zachowań przedsiębiorczych oraz budowania sieci komunikacyjnego
wsparcia dla prosumentów indywidualnych i grupowych.
Szczególnie ważnym czynnikiem aktywizacji inkluzyjnego kapitału społecznego jest klimat wspierania przedsiębiorczości, która oprócz uogólnionego
zaufania wymaga wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego68. Gotowość
do inwestowania środków finansowych w nowe technologie jest po pierwsze
zawsze powiązana z postawami przedsiębiorczymi osób dysponujących zasobami kapitału finansowego. Po drugie barierami innowacyjności są uwarunkowania systemowe, czyli zaufanie do ładu prawno-instytucjonalnego. Jego deficyty
w naszym kraju są następstwem niskiego poziomu proceduralnej sprawności
instytucji skarbowych i polityki fiskalnego obciążania prywatnego sektora oraz
konsumentów kosztami obsługi długu publicznego. Interes skarbu państwa nie
jest tym samym, co dobro publiczne, a przewlekłe restytucje prawnych zobowiązań w przeformalizowanych postępowaniach niweczą wiarygodność polskiego
wymiaru sprawiedliwości. Mechanizmom tym wciąż zatem będą towarzyszyć
rozwinięte sieci klientelizmu w instytucjach publicznych i korupcyjne praktyki
w organach władzy. Deficyty bezpieczeństwa obywatelskiego wraz z niskimi
zasobami materialnymi oraz poczuciem braku szacunku ze strony uprzywilejowanych elit do słabszych partnerów redukują zaufanie w lokalnych sieciach
społecznych i wzmacniają grupowy egoizm zamiast wzorów prospołecznej kooperacji69.
67

A. ZYBERTOWICZ: Dynamika nieformalnych grup interesów: perspektywa teorii wyboru publicznego, [w:] Za kulisami. Szkice o władzy, interesach i bezpieczeństwie, (red.) K. PIETROWICZ, P. STANKIEWICZ, Poznań 2012.
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M. THEISS: Krewni – znajomi – obywatele… op. cit. s. 35.
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A. BARTOSZEK: Kapitał społeczny – kapitał kulturowy: nowa kategoria w opisie rzeczywistości społeczności lokalnych, [w:] Dziedzictwo i perspektywy miasta oraz jego mieszkańców,
(red.) E. NYCZ, Z. WIERTELORZ, Opole 2002, s. 68–69.
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5. INICJATYWY PROSUMENCKIE A AKTYWIZACJA SIECI KAPITAŁU SPOŁECZNEGO
Janusz Czapiński dowodzi, że deficyty kapitału społecznego Polaków ograniczają wykorzystywanie wysokiego poziomu kapitału intelektualnego. Jego zdaniem
– cytuję: „Polska ma szanse rozwinąć produktywne sieci społeczne i odpowiednie normy współpracy, gdy dzięki rosnącej indywidualnej przedsiębiorczości
obywateli osiągnie wystarczająco wysoki poziom ekonomiczny”70. Jednak wielu
autorów uważa, że teza o związkach kapitałów społecznych z przedsiębiorczością sprawdza się tylko po części i ma również swoje strukturalne uwarunkowania. Ważne analizy uwarunkowań orientacji modernizacyjnych i przedsiębiorczości Polaków przez strukturę kulturową postaw społecznych prowadził
Paweł Ruszkowski. Wyróżnił on cztery typy postaw związanych z aktywizowaniem kapitałów społecznych w sieciach zaufania. Służą one adaptacji ludzi
do reguł współpracy w określonych środowiskach w oparciu o typ adaptacji:
dynamicznej, ewolucyjnej, zachowawczej lub statycznej71. Gotowość wykraczania poza nieformalnie budowane enklawy kapitału spajającego, do korzystania
z rozwiązań modernizacyjnych i otwartych form komunikacji (w tym budowania
sieci kontaktów w Internecie) są szacowane na poziomie każdego z tych segmentów. Przekonanie, że „większości ludzi można zaufać” wykazuje 22,2% osób
w segmencie adaptacji dynamicznej; 16% zaliczonych do adaptacji ewolucyjnej;
7,9% z segmentu adaptacji zachowawczej i jedynie 5,3% z segmentu adaptacji
statycznej72. Ogółem, przynależność do tych segmentów społecznych, ujmowanych jako odrębne i trwałe kulturowo formy zróżnicowania postaw społecznych
wobec modernizacji, P. Ruszkowski szacuje na: 11,6% osób o adaptacji dynamicznej; 17,4% osób o adaptacji ewolucyjnej; 55,2% o zachowawczej adaptacji
i 15,8% o adaptacji statycznej73. Zatem na wdrażanie prosumenckich instalacji
w polskich gospodarstwach domowych można oczekiwać co najwyżej w kilkunastoprocentowej skali ogółu konsumentów. Ponadto, jedynie około jedna piąta
z tych aktywnych prosumenckich inwestorów będzie kierować się prospołecznymi wartościami czy też pomostowymi kapitałami społecznymi. Nie ma bowiem
automatyzmu w tym wyborze i nie każdy prosument będzie aktywnym uczest70

Ibidem, s. 25.
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P. RUSZKOWSKI: Segmentacja społeczeństwa polskiego… op. cit., s. 102–118; „Orientacja
statyczna wynika z posługiwania się wyłącznie kapitałem wiążącym, uzyskiwanym w kolektywnych sieciach rodzinno-sąsiedzkich, a w połączeniu z niskim wykształceniem ich
uczestników aktywizuje słabe zasoby na rzecz pasywnego dostosowania i dążeń do przetrwania wśród «outsiderów modernizacji»” (s. 42–43). „Natomiast orientacja zachowawcza
opiera się na częściowej indywidualizacji kapitału społecznego, lecz jego słabe zasoby ograniczają potencjał zachowań modernizacyjnych i sprzyjają odwoływaniu się do «względnej
roszczeniowości: chcemy dostać zachować/dostać to, co ma/co dostało nasze otoczenie»”
– ibidem s. 103.
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nikiem sieci wsparcia dla nowych inwestorów lub pomostem w promowaniu dobrych praktyk w gospodarowaniu źródłami zielonej energii.
Konkluzje wskazujące na związek rozwoju gospodarczego z produktywnością kapitału społecznego na poziomie lokalnym muszą być również wpisywane
w model D. Narayana – systemowych uwarunkowań dobrobytu w dobrze funkcjonującym państwie. Czynniki ograniczające sprawność zarządzania rozwojem
społecznym przez instytucje państwowe powinny być uwzględniane w analizach
barier innowacyjności także w polityce wspierania prosumentów. Prosumenckie inwestycje wymagają dysponowania zasobami finansowymi większymi od
środków zapewniających podstawowy standard materialnego bezpieczeństwa
gospodarstw domowych. Ta oczywista zasada wskazuje na bariery ekonomiczne w popularyzacji mikro systemów OZE. Tymczasem program PROSUMENT
wdrażany z opóźnieniem na mocy ustawy sejmowej, zawiera zapisy wymagające
bezwarunkowego korzystania z pośrednictwa bankowego i obciążania beneficjentów kredytami dającymi zyski licznym pośrednikom. Równocześnie sprzyja
on zawyżaniu kosztów zarówno po stronie inwestorów w systemy fotowoltaiczne, ale także narzuca dystrybutorom wysokie opłaty za odbiór niewykorzystanej
przez prosumentów zielonej energii. Prowokowane są liczne napięcia pomiędzy
różnymi grupami interesów, które utrudniają komunikowanie podstawowych
korzyści środowiskowych i społecznych z wdrażania instalacji prosumenckich.
Kapitały społeczne są zasobami silnie zróżnicowanymi i nie będą samoczynnie
uruchamiać prosumenckich praktyk. Mogą je wzmacniać na poziomie lokalnym
tylko pod warunkiem dostępu szerszych zbiorowości do korzyści z lokowania
w danym środowisku mikro instalacji, wytwarzających energię z odnawialnych
źródeł. Problemem do dalszego debatowania jest jednak kształtowanie polityki wspierania dotacjami publicznymi nie tylko indywidualnych prosumentów,
lecz także grup prosumenckich. W szczególnym stopniu chodzi o dopuszczenie
przez prawo podatkowe nowych systemów rozliczania się z kosztów instalowania i odsprzedaży zielonej energii innym konsumentom poprzez prywatne
sieci dystrybucyjne. To jednak jest trudno akceptowalne rozwiązanie w systemie
zarządzania zasobami publicznymi o niskim poziomie sprawności i wysokim
zagrożeniu manipulacjami prywatyzującymi korzyści polityk wsparcia dla innowacji społecznych.
W analizach Moniki Mularskiej-Kucharek korelacje kapitałów społecznych
z postawami przedsiębiorczymi potwierdziły się przede wszystkim w wymiarze
uogólnionego zaufania. Zachowania przedsiębiorcze badanych przez nią respondentów jednak silnie osłabia lęk i neurotyczne postawy wobec spodziewanych
przeszkód i niepowodzeń. Autorka stwierdza, że posiadamy niespójny kapitał
społeczny zarówno w wymiarze zaufania, jaki i w wymiarze normatywnym.
Wymiary te wymagają poważnego wzmacniania w sieciach powiązań stowarzyszeniowych. Bariery psychologiczno-społeczne w podejmowaniu inicjatyw
przedsiębiorczych najłatwiej przekraczały osoby posiadające najwyższe zaso-
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by kapitału społecznego oraz spójny kapitał sieciowo-normatywny74. Wynika
z tego, że zasoby kapitału społecznego są w Polsce niespójne w trzech kluczowych
wymiarach – uogólnionego zaufania, norm współpracy oraz aktywności na rzecz
innych ludzi w sieciach formalnych powiązań. Jeżeli odniesiemy wskazywane
w literaturze formy i składniki kapitałów społecznych do inicjatyw promujących
inwestowanie w odnawialne źródła energii, będziemy lepiej rozumieć trudności
uzasadniania wsparcia dla gospodarstw domowych indywidualnych prosumentów. Przede wszystkim należy zidentyfikować segmenty społeczne konsumentów, w których istnieje gotowość finansowa i kulturowa wydatkowania środków
na proekologiczne technologie, panele solarne, instalacje fotowoltaiczne lub pasywne źródła odzyskiwania energii. Następnie należy poszukiwać aktywnych
form komunikowania się producentów i dystrybutorów urządzeń oferujących
odnawialne źródła energii prosumentom, w celu tworzenia pomostowych sieci
wsparcia dla wdrażania tych instalacji w środowiska zamieszkania. Kształtowanie efektu naśladownictwa, a nawet mody na użytkowanie paneli solarnych lub
fotowoltaicznych jest kluczowe dla przejścia od etapu pionierskiego do wzrostu
i dojrzałości wschodzących rynków.
Kolejnym zagadnieniem, które może być wyjaśniane za pomocą analizy lokalnych zasobów kapitału społecznego powinno być dyskutowanie i poszukiwanie
prawnych rozwiązań na rzecz przejścia od wspierania indywidualnych prosumentów do ułatwień w budowaniu mikrosieci, zbiorowo gospodarujących wytwarzanymi zasobami odnawialnej energii. Wsparcie dla grup prosumentów korzystających
z wiejskich i środowiskowych instalacji OZE (wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne oraz stowarzyszenia trzeciego sektora), a nawet całe
gminy mogą wytwarzać zieloną energię w systemach kogeneracyjnych lub autonomicznych farmach solarnych, wiatrowych bądź mikrobiogazowniach. Powody
dla których grupowe eksploatowanie instalacji OZE jest prawnie ograniczane wymagają pogłębionego dyskursu. Obawy o przekształcanie środków pomocowych
w ukryte transfery finansowych korzyści od prosumentów do kieszeni prywatnych przedsiębiorców, powinny być rozważane wieloaspektowo. Należy pamiętać
o monitorowaniu nadużywania uprawnień przez liderów samorządowych, sięgających czasem po korzyści z proceduralnego wpływu na plany zagospodarowania
przestrzennego i wykup oraz odsprzedaż terenów na cele inwestycji w prywatne turbiny wiatrowe lub farmy fotowoltaiczne. Liczne są przykłady ignorowania
przez władze gminne oporu ludności zamieszkałej w bliskim sąsiedztwie takich
instalacji75. Prywatyzowanie korzyści z dystrybuowania publicznych środków
wspierających proekologiczne instalacje w OZE jest obecne w segmentach sieci
wyrastających z powiązań „brudnych kapitałów” społecznych. Od etapu pionier74

M. MULARSKA-KUCHAREK: Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi, Łódź 2012, s. 199–208.
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skiego ruch prosumencki może zmierzać do przezwyciężania obecnych ograniczeń
rozwoju mikroenergetyki OZE. Przede wszystkim, powinniśmy domagać się od
Ustawodawcy nowej polityki państwa, która będzie sprzyjała aktywizowaniu grup
prosumenckich. Może być ona drogą do rozbudowy lokalnych elit zorientowanych na wartości etyki środowiskowej i inicjujących wspólnotowe inwestowanie
w mikroinstalacje prosumenckie. Typy kapitału społecznego w sieciach współpracy zawsze wiążą się wartościami kulturowymi, jakimi kierują się ich uczestnicy.
Nasze państwo promujące zindywidualizowane formy wsparcia mikroinstalacji
OZE utrwala egoistyczne strategie zachowań, a słabego kapitałowo prosumenta
wiąże przymusem kredytowym z instytucjami pośredniczącymi, podrażającymi
ogólne koszty inwestycyjne76. Współdziałanie na rzecz zwiększania skali inwestycji w zieloną energetykę przez spółdzielnie i stowarzyszenia prosumenckie, które
na potrzeby lokalnych odbiorców energii będą łączyć swoje finansowe kapitały,
jest jedną z dróg do rekonstruowania pomostowego kapitału społecznego.

PODSUMOWANIE
Identyfikacja zasobów tkwiących w postawach proekologicznych nowoczesnych
konsumentów i promocja oraz wzmacnianie wartości prosumenckich w szerszych
środowiskach jest podstawową drogą do ukierunkowania kapitału ludzkiego, społecznego i ekonomicznego na inwestowanie w odnawialne źródła energii. Ich
wybór powinien być postrzegany jako decyzje służące nie tylko poprawie jakości
życia członków prosumenckich gospodarstw domowych, lecz jako rozwiązania
służące dobru wspólnemu społeczności lokalnej. Przedsiębiorczość prosumencka
na obecnym etapie jest w gruncie rzeczy wyborem kulturowym i wynika w największym stopniu z preferowania określonego stylu życia, a w dalszej kolejności
z bilansu ekonomicznego. Wiele opracowań wskazuje na bilansowanie się nakładów na instalacje solarne i systemy odzyskiwania energii w długookresowych
cyklach ich użytkowania. Jest to swoisty paradoks, że najłatwiej uzyskać psychologiczną gotowość do wyboru prosumenckich wartości w młodym pokoleniu
konsumentów, które w większości nie dysponuje niezbędnymi środkami na inwestowanie w mikroinstalacje OZE. Prosumenci mogą jednak tworzyć sieci wsparcia inicjatyw obywatelskich na rzecz zwiększania dostępności tych technologii,
jako alternatywnych form wytwarzania energii na potrzeby lokalne. Przedsiębiorczość indywidualna prosumentów może być sprzężona w sieciach społecznego
wsparcia dla nowej polityki zrównoważonego rozwoju, która powinna sprzyjać
szczególnie młodym gospodarstwom domowym i wspólnotom mieszkaniowym.
Budowanie sieci zaufania wobec środowisk promujących prosumencką energetykę okazuje się być jednak dość trudne z dwóch powodów. Po pierwsze – ponieważ przeważa zachowawczy typ postaw wobec nowych, ale kosztownych ekonomicznie rozwiązań. A po drugie – państwo wspiera rozwiązania prosumenckie
76
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w ograniczonej skali, bowiem polityka energetyczna wciąż znajduje się pod presją
instytucji reprezentujących interesy branż obsługujących wieloskalowe systemy
wytwarzania energii z węgla oraz dominujących na krajowym rynku korporacji
dystrybucyjnych. Nie ulega jednak wątpliwości – żeby rosnące możliwości ekonomiczne Polaków zostały skierowane na proekologiczne inwestycje w instalacje prosumenckie, wymagane są nie tylko wiedza i orientacja na przedsiębiorczość, lecz
także coraz szersze wsparcie sieci społecznych dla prosumenckiego stylu życia.
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STRESZCZENIE
Artykuł omawia główne teorie i rozróżnienia form kapitałów społecznych. Kapitał społeczny jest definiowany jako zasób wsparcia dla działań jednostkowych
i zbiorowych w sieciach społecznych. Jest on tworzony przez osoby korzystające z kapitału zaufania, norm wzajemności i orientacji na dobro wspólne. Autor
komentuje kulturowe źródła i instytucjonalne uwarunkowania deficytów inkluzyjnego, pomostowego kapitału społecznego w Polsce. Wskazuje również na powiązanie kultury nieufności z brakiem bezpieczeństwa prawnego i niskim poziomem sprawności administracji polskiego państwa. Inicjatywy prosumenckie są
wspierane w niespójny sposób, środki publiczne w części z nich służą grupom
interesu. Wskazuje się na negatywne kapitały społeczne jako bariery rozwoju
wartości prosumenckich i prosumenckiego stylu życia w społecznościach lokalnych. Analizowane są związki inkluzyjnego kapitału społecznego i postaw przedsiębiorczych dla określenia potencjału rozbudowy inicjatyw prosumenckich. Sieci
prosumenckie mają charakter wyspowy i wymagają promowania przez pomostowe organizacje i stowarzyszenia społeczne łączące prosumenckich partnerów.

FORMS AND RESOURCES OF THE SOCIAL CAPITAL IN POLAND AND THEIR
MEANING FOR THE ACTIVATION OF PROSUMER INITIATIVES

SUMMARY
The article discusses the main theories and diferences of the forms of social capitals. The social capital is being defined as the resource of the support for individual and collective activities in the social network. It is created by persons that
use capital of trust, confidence, norms of the reciprocity and the sense of orientation towards the common good. The author comments cultural sources and institutional factors influencing the deficit in bridging and inclusive social capital in
Poland. He shows also the links between culture of distrust and lack of legal safety
and low level of the administration efficiency of the Polish state. The prosumer
initiatives are supported in an inconsisted manner, a part of the public resources
serves to particular groups of interests. The paper presents some negative social
capitals as barriers to the development of prosumer values and lifestyle in the
local communities. The analysis of connections between inclusive social capital
and entrepreneurship attitudes has been carried out and described for recognition
of the prosumer initiatives development potential. The prosumer networks are
insular by nature and require popularization by the bridging organizations and
linking prosumer partners from social associations.
Key words: social capital resources, forms of social trust and cooperation, deficits of social inclusion, prosument lifestyle, prosument networks, social support
for RES grid
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badawczych realizujących projekty badawcze: w latach 2007–2010 grant MNiSW
nr 2014/B/H03/2007/33 – „Aktywizacja i degradacja kapitału ludzkiego w środowisku lokalnym. Studium następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla
jakości życia w miastach peryferyjnych”; w 2008–2009 roku kierował projektem badawczym pt.: „Ja Ślązak, ja Polak, ja Europejczyk” realizowanym przez
„Fundację dla Śląska” w Katowicach; w latach 2007–2011 kierował podprojektem badawczym ogólnopolskiego grantu „PolSenior” nr PBZ-MEIN-9/2/2006
pt.: „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce”. W latach 2011–2012 kierował zespołem realizującym
pełną „Diagnozę problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach” finansowaną ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego we współpracy z Urzędem Miasta Katowice – projekt
nr UDA-POKL.07.02.01-24-028/09-00. Współpracuje z partnerami naukowymi
na Ukrainie w zakresie badań nad komunikacją społeczną publikując w periodykach redagowanych przez prof. Aleksandra M. Kholoda. Jest autorem i współautorem 12 książek oraz ponad 120 artykułów i rozpraw naukowych.
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KOMUNIKACJA – INFORMACJA – SPOŁECZEŃSTWO PROSUMENCKIE.
WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA
Słowa kluczowe: komunikacja, informacja, prosument, społeczeństwo masowe,
społeczeństwo sieciowe, społeczeństwo prosumenckie, społeczność, przestrzeń
medialna, przestrzeń komunikacyjna

WSTĘP
Próba wskazania relacji między tak podstawowymi zjawiskami, jak komunikacja
– informacja a społeczeństwo prosumenckie jest dość ryzykowna. Podejmując się
jej, można co najwyżej mieć nadzieję, że uda się wskazać na jakąś cząstkę tych
relacji. Jest to trójkąt dynamiczny, wpływający na rozwój kultur i cywilizacji oraz
na człowieka, jako istotę ludzką.
Trudność polega na tym, że omawiane dwa pierwsze zjawiska są pierwotne,
trzecie jest od niedawna postrzegane za sprawą tych dwóch pierwszych. Złożoność zagadnienia powoduje, że zjawiska te są przedmiotem zainteresowania
różnych dziedzin i dyscyplin nauk; socjologii, psychologii, nauk o poznaniu i komunikacji społecznej, nauki o mediach, nauk technicznych. Z perspektywy tych
nauk są one definiowane i opisywane. W tym miejscu postaramy się, w jakimś
zakresie, pokazać związki między tymi trzema zjawiskami przez pryzmat nauk
o komunikacji i nauk o mediach, które mieszczą się jak wiadomo w obszarze
nauk społecznych.
Sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, kiedy próbujemy objaśnić teraźniejszość tych relacji. Nie chcąc wpaść w pułapkę sporów międzydyscyplinarnych
w tym zakresie, spójrzmy na problem przez pryzmat sposobów ludzkiego porozumiewania się i poznania1, odnosząc to w określonym stopniu do kultury
i cywilizacji. Wszak w dziejach rozwoju człowieka i społeczeństwa, komunikacja
i informacja (w jej różnych wymiarach) odgrywały i odrywają fundamentalną
rolę w kolejnych etapach rozwoju ludzkości. Takim etapem jest społeczeństwo
prosumenckie rodzące się w erze społeczeństwa informacyjnego.

1

J. MIKUŁOWSKI-POMORSKI: Informacja i komunikacja. Pojęcia wzajemne relacje, Wrocław
–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, Ossolineum 1988, s. 9.
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1. KOMUNIKACJA JAKO PROCES
Człowiek od zawsze uwikłany jest w proces komunikacji. Jak wykazuje w swoich pracach Gregory Bateson, zróżnicowanie między ludźmi różnych kultur
wynika z odmiennych doświadczeń komunikacyjnych2. Dzięki komunikacji
człowiek staje się członkiem społeczeństwa, kultury, rodziny. Bez wymiany komunikacyjnej – czy to językowej, czy niewerbalnej, mowy ciała – człowiek nie
byłby w stanie przeżyć (lub byłby w ograniczonym stopniu)3.
W takim ujęciu komunikacja stanowi jeden z systemów działania społecznego. Oprócz „działania zbiorowego” zaliczamy ją do tych procesów, które powołują do życia „społeczeństwo”4. Jak zauważył Jerzy Szacki – „«Społeczeństwo»
to konsensus, czyli porozumiewanie się utrwalające wyniki porozumienia, kontrola społeczna i wynikające z niego działania zbiorowe, «społeczeństwo» bowiem istnieje dla działania w działaniu”5.
W życiu społecznym komunikacja w różnych formach jest podstawą większości procesów prowadzących do działania i podejmowania decyzji. Odnosi się
to również do życia prywatnego. Dzięki komunikacji, jednostka może uzyskać
autonomię własnego Ja, dać wyraz swojej indywidualności, odpowiedzialnie
postępować i regulować swoje stosunki z innymi ludźmi6. Komunikacja jest
zatem zjawiskiem powszechnym i stale rozwijającym się z właściwą sobie dynamiką – adekwatną do rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego społeczeństwa.
Wraz ze zwiększającą się powszechnością komunikacji następuje permanentna
przebudowa społeczeństwa. Powszechność, ale i złożoność tego zjawiska powoduje, że badający i analizujący komunikację różnie ją ujmują – kładąc przy jego
definiowaniu czy opisie akcent na niejednakowe jej cechy.
W literaturze przedmiotu problematyka komunikacji oraz jej społecznego
funkcjonowania doczekała się wielu opracowań na gruncie socjologii, psychologii, filozofii, nauk o komunikacji, nauk o mediach oraz wielu innych nauk7.
W obliczu tak znaczącego dorobku nie pretendujemy w tym miejscu do wyczerpującego przedstawienia koncepcji komunikacji i jej definiowania oraz funkcjo-

2

G. BATESON: Umysł i przyroda, Warszawa 1996, passim.

3

W. WAKLER: Przygoda z komunikacją, Gdańsk 2001, s. 72.

4

M. JACHIMOWSKI: Regiony periodycznej komunikacji medialnej, Katowice 2006, s. 29.

5

J. SZACKI: Historia myśli socjologicznej, Warszawa 1983, s. 653.

6

H. R ETTER: Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańsk 2005, s. 11.

7

M. FLEISCHER: Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007; E. GRIFFIN: Podstawy komunikacji
społecznej, Gdańsk 2003; M. FILIPIAK: Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003; B. DOBEK-OSTROWSKA: Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999; T. GOBAN-KLAS: Wartki nurt mediów. Ku nowym formom społecznego
życia informacji, Kraków 2011; A. MATTELART, M. MATTELART: Teorie komunikacji, Warszawa
–Kraków 2001; W. PISAREK: Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
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nowania w społeczeństwie. Postaramy się wskazać na te aspekty, które mają znaczenie dla dalszych naszych rozważań.
W opracowaniach z zakresu komunikacji, pod wpływem coraz bardziej złożonych działań komunikacyjnych, podejmuje się próby wyraźniejszego dookreślenia czy opisania „komunikacji”, „komunikowania”, „komunikowania się”.
Zaczyna się dostrzegać, iż każde z tych pojęć określa jednak nieco inne środki
i obszary aktywności komunikacyjnej człowieka. Poszukuje się kryteriów, które
dokonywałyby w sposób bardziej wyraźny podziału w tym zakresie. W jednym z podejść do tego zagadnienia dostrzega się, że w „komunikowaniu się”
dochodzi do zmiany ról między mówiącym i słuchającym: nadawca-mówiący
zamienia się w odbiorcę-słuchacza (dialog lub multilog – gdy mówiących lub
słuchających jest więcej; możliwy jest także monolog). Między partnerami
„komunikowania się” zachodzi styczność fizyczna. Natomiast w „komunikowaniu” bezpośredni kontakt nie istnieje. Komunikowanie dokonuje się za
pomocą mediów, środków społecznego komunikowania. Przy takim rozumieniu jedynym kryterium podziału jest korzystanie (komunikowanie) lub nie
z technicznych środków przekazu. Kryterium to nie pozwala odróżnić od tych
dwóch terminów słowa „komunikacja”. Umożliwia to, przyjęcie sposobu przepływu informacji, jako kryterium. Tak więc „komunikowanie” wyraża jednokierunkowość relacji (nadawca mówi – odbiorca słucha), „komunikowanie się”
wyraża dwukierunkowość (nadawca i odbiorca rozmawiają). Trzecie znaczenie,
lepiej oddające funkcjonowanie nowych mediów wyraża „przepływ” (informacje krążą w systemie). I to jest „komunikacja”8. Jak pisze J. Mikułowski-Pomorski „Przez komunikację rozumiemy proces, w którym ludzie, przekazując
znaczące treści tworzą wspólnotę. Proces ten jest zjawiskiem ciągłym, w miarę
bowiem, jak przesyłamy znaczące sygnały, lepiej się poznajemy. Proces ten
powinien prowadzić do tego, by uczestniczący w nim ludzie nabierali do siebie
co raz większego zaufania, by się lepiej rozumieli”9. Zatem komunikacja jest
procesem organizowania i przepływu wiadomości w celu stworzenia znaczenia
dla porozumienia.
Komunikacja jest zjawiskiem złożonym, które posiada kognitywne (poznawcze) mechanizmy konstrukcji, a nie tylko przekazujące. Jest to szczególnie wyraźne w komunikacji zapośredniczonej – nie ogranicza się ona do przekazywania z „centrum” jako źródła, treści zawartych w symbolicznej postaci
znaków skierowanych do adresatów mających zdolność ich przyjęcia i użytkowania (jest to istota „komunikowania”). Jak zauważa M. Fleischer, komunikacja
nie jest ukierunkowana tylko na przekazywanie informacji, jako że bazuje ona
na znaczeniach, a te nie są jedynie zjawiskami informacyjnymi. Dokonuje się
za pośrednictwem komunikatów „dopasowanie, przystosowanie, sprawdzenie
i negocjowanie intersubiektywnych konstruktów z uwagi na ich zgodność, po8

M. FILIPIAK: Homo communicans… op. cit., s. 14.

9

J. MIKUŁOWSKI-POMORSKI: Komunikowanie międzykulturowe. Wprowadzenie, Kraków 1999,
s. 7.
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krywanie się z kolektywnymi konstruktami i ich elementami oraz obrazami
świata”10. Dość powiedzieć, że wraz z rozwojem mediów wykorzystywanych
w procesach komunikacyjnych, mniej zasadne wydaje się traktowanie tych
trzech powyżej określonych terminów jako synonimy.
Odmienności między komunikacją, komunikowaniem i komunikowaniem się
można pokazać przez modele, które podkreślają pewne cechy procesu komunikacji, a inne bagatelizują. Generalnie można wskazać na cztery odmienne modele
przedstawiające proces komunikacji, jako: transfer informacji, uzgadniania znaczenia, perswazja, tworzenie społeczności11. „Komunikowanie” dobrze opisuje model
perswazji i model transferu informacji, „komunikowanie się” model uzgadniania
znaczenia, „komunikację” – model tworzenie społeczności/wspólnoty.
Wymienione modele komunikacji, pozwalają ponadto wskazać na ich użyteczność w zależności od sytuacji, w której się znajdujemy. Należy tu dokonać
pewnego zastrzeżenia, iż każdy model dostarcza jedynie fragmentarycznego
wglądu w proces komunikacji, ponieważ pozwala nam na zwrócenie uwagi na
to, co w nim istotne. Przykładowo, model transferu informacji jest efektywny,
jeśli wykorzystywany jest np. w przekazywaniu instrukcji jakiejś zbiorowości czy
dużej grupie. W tym modelu kładzie się nacisk na wysyłanie informacji, co jednak nie oznacza, że łączy on obszar doświadczenia nadawcy i adresata, i tworzy
wspólne znaczenia. Odrzuca zrozumienie procesu uzgadniania wspólnego znaczenia, mniej uwagi poświęca sposobom przekazywania informacji. Natomiast
do zmotywowania danego zespołu ludzi do udziału w określonym projekcie, właściwym jest model uzgadniania znaczeń. W komunikacji zaś jako perswazji, nie
zwracamy uwagi na negocjowanie przez ludzi wspólnego znaczenia12.
Z perspektywy rodzącego się z społeczeństwa prosumenckiego dokładniej
omówimy model komunikacji, który określiliśmy jako tworzenie społeczności
(np. wspólnoty korzystające z energetyki prosumenckiej). Jest on najbardziej
użyteczny do opisu tego procesu.
Ujmowanie procesu komunikacji w kategoriach tworzenia wymaga zastosowania struktur warunkujących jakiekolwiek działania do aktów komunikacji.
Takie struktury w społecznościach, jako wspólnoty osób, znajdują się w tej samej fizycznej, duchowej lub wirtualnej przestrzeni i dążą do wspólnego celu.
Organizacje, instytucje publiczne, ale także rodzina, grupy środowiskowe, internetowe grupy dyskusyjne, związki partnerskie, przyjacielskie czy inne tworzą
wielość wspólnot społecznych, do jakich należy człowiek. Środowiska ludzkie
przeniknięte są komunikacją, która buduje różnorodne społeczności. Związek
między komunikacją a społecznością (wspólnotą) jest naturalny. Jest on bowiem
pochodną pozytywnego lub negatywnego porozumienia (porozumiewamy się,
10

M. FLEISCHER: Teoria kultury i komunikacji, Wrocław 2002, s. 336.

11

S. P. MORREALE, B. M. SPITZBERG, J. K. BARGE: Komunikacja między ludźmi. Motywacja,
wiedza i umiejętności, Warszawa 2007, s. 33.

12

S. P. MORREALE, B. M. SPITZBERG, J. K. BARGE: Komunikacja między ludźmi… op. cit., s. 43.
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co do tego, z czym się nie zgadzamy). Społeczności powstają, gdy ludzie porozumiewają się między sobą i wiążą się w jakiś sposób ze sobą, generując zachowanie zbiorowe. Mówiąc inaczej, zachowania zbiorowe odnoszą się do wspólnego działania, łącząc ludzi ze sobą. Postrzeganie komunikacji jako tworzącej
społeczności jest właściwym modelem do opisu rodzącego się społeczeństwa
prosumenckiego, bo poprzez swoją wszechstronność pozwala w jego ramach na
uszeregowanie innych modeli komunikacji jako podrzędnych. Wszak w społeczeństwie prosumenckim komunikacja nie ma charakteru jednowymiarowego.
Wykształcają się i wykształcać się będą w nim różne umiejętności komunikacyjne i wiedza związane z zagęszczeniem przestrzeni medialnej i komunikacyjnej, szczególnie przez nowe media (2.0), mające swoje odniesienia do każdego
modelu komunikacji. Analizując sytuację komunikacyjną w społeczeństwie prosumenckim, musimy mieć na uwadze: jasność komunikacji umożliwiającej ludziom skoordynowanie ich działań czy wykształcanie się możliwości wspólnego
znaczenia, ułatwiającego rozumienie i współdziałanie, a także kształtowanie się
mechanizmów uzgodnień prowadzących do przekonywania i tworzenia wspólnych obszarów znaczeń.
Traktowanie komunikacji jako tworzenie społeczności (wspólnoty) pozwala
na określenie jakie elementy transferu informacji, uzgodnienia znaczenia lub
perswazji pozwalają ludziom na koordynację ich działań w podobnym stopniu,
jak umiejętności i wiedza13.
Społeczeństwo prosumenckie jest wytworem nowej jakościowo komunikacji
społecznej funkcjonującej w społeczeństwie informacyjnym, która sprzyja powstawaniu między innymi wspólnot tworzących, rozwijających i korzystających
z energetyki prosumenckiej.
W tym miejscu należy jednak zauważyć, że aby mogła zaistnieć komunikacja społeczna, musi wystąpić działanie komunikacyjne co najmniej dwóch podmiotów, posługujących się, w zależności od rodzaju komunikacji, określonymi
mediami generującymi przestrzeń komunikacyjną (w przestrzeni społecznej)
i przestrzeń medialną (gdy występują stosowne warunki techniczne w układzie
terytorialnym). Inaczej mówiąc, komunikacja społeczna jako zjawisko „znaczy”
przestrzeń społeczną i określone terytoria, tworząc rzeczywistość określonych
znaków i symboli, czyli kulturę. Wszędzie tam, gdzie występują znaki, a tym
samym znaczenia, gdzie generowane są dyskursy mamy do czynienia z systemem
określonej kultury. Ma to również odniesienie do rodzącego się społeczeństwa
prosumenckiego, w którym powstaje nowy wymiar kultur społecznościowych.
Ale sposobem organizacyjnym kultury są komunikacje (jak pokazaliśmy wcześniej, różne rodzaje komunikacji społecznej). W tym znaczeniu, komunikacja nie
jest nakierowana tylko na przekazywanie komunikatów (bo bazuje także na znaczeniach) lub „odczytywaniu treści”, lecz odbywającym się za pośrednictwem
komunikatów dopasowaniem czy sprawdzaniem lub negocjowaniem intersubiek-

13

Ibidem.
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tywnych wytworów z uwagi na ich zgodność, pokrywanie się z kolektywnymi
kontraktami i ich elementami oraz obrazami świata. Komunikacja społeczna jest
zatem systemem i regulatorem „znaczącym” w układzie przestrzennym. Jest zatem zbiorem różnych rodzajów komunikacji, które „znaczą” właściwe sobie przestrzenie, nie sposób omówić jednak w tym miejscu wszystkich.
Dla zobrazowania tego zjawiska przeanalizowany zostanie ten rodzaj komunikacji społecznej, którego media najintensywniej rozwijają się pod wpływem
rozwoju technologii informatycznych – to jest periodycznej komunikacji medialnej. Jest to komunikacja zapośredniczona, odbywająca się dzięki działaniom
komunikacyjnym nadawców i adresatów/czytelników, korzystających z wielorakich mediów (prasy, radia, telewizji, Internetu, mediów mobilnych) pozwalających na periodyczny przepływ komunikatów między nadawcami a adresatami
/czytelnikami mediów i ich treści, którzy coraz powszechniej stają się prosumentami. Przekazane im przez media treści, czytają i przetwarzają w kolejne
przekazy, którymi dzielą się z innymi użytkownikami mediów w obrębie kształtujących się za pośrednictwem mediów społeczności. Jest to zatem rodzaj komunikacji wyróżniający się od pozostałych cechami czasowo-przestrzennymi. Ma
on odniesienie do mediów tej komunikacji, charakteryzujących się periodycznością, których istotnym wyróżnikiem jest aktualność, ciągłość lub cykliczność.
W czasie historycznym występuje w cywilizacji informatycznej i społeczeństwie
informacyjnym. Stanowi i stanowić będzie w przyszłości swoistą „oś komunikacyjną” w rodzącym się społeczeństwie prosumenckim.
Aktualność treści mediów periodycznych (w szerokim znaczeniu) określa
upływ czasu między wydarzeniem a publikacją o nim. W kształtującej się obecnie epoce, upodmiotowiony nadawca emituje treści w czasie mu danym, sytuującym go w przestrzeni medialnej. Natomiast upodmiotowiony czytelnik czyta
media i treści w nich zawarte w czasie przez niego dysponowanym. Aktualność
i periodyczność tego nie zakłócają, bo przepływ komunikatów emitowanych przez
media odbywa się we właściwym rytmie do danych mediów periodycznych, a ich
czytanie przez adresatów (upodmiotowiony czytelnik/prosument) zachodzi we
właściwym dla czytelników czasie. W tym między innymi upatrujemy przejaw
upodmiotowienia czytelnika/nadawcy (prosumenta) i różnicę między periodyczną komunikacją medialną a komunikowaniem masowym.
Nie zmienia to istoty aktualności czy periodyczności. Wszak, jak powiedzieliśmy, aktualność treści medialnych określa upływ czasu między wydarzeniem
a publikacją o nim. Jest czymś więcej niż tylko nowością (każda nowość jest aktualna, ale aktualne jest nowe oświetlenie dawnych wydarzeń). Aktualność wyraża relatywną szybkość informowania o sprawach powszechnie interesujących
i społecznie ważnych, mających szanse być przedmiotem bieżącego dyskursu
medialnego. W nowych warunkach, aktualność nie oznacza zatem tylko „nowości”, odnoszącej się do jednego medium podającego dane informacje, ale podanie w jednym czasie przez niezależne podmioty w miarę pełnych i weryfikujących się nawzajem informacji na dany temat. Aktualność obecnie określa czas
i możliwości wzajemnej weryfikacji tych informacji, podanych przez niezależne
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podmioty w określonej przestrzeni medialnej, czytelne dla upodmiotowionego
adresata mediów oraz zawarte w nich treści. Jest to zatem wybór tak mediów,
jak i czasu ich czytania oraz odczytywania zawartych w nich treści.
W komunikacji periodycznej, przez zagęszczenie właściwych jej mediów,
kształtuje się ciągłość przepływu komunikatów w wyraźnie znaczonych przez
te media przestrzeniach medialnych (w tym cyberprzestrzeń) w układzie terytorialnym. Ma to zasadniczy wpływ na to czy i jak jest realizowany ten rodzaj
komunikacji na danych terytoriach. Wszak o tym rodzaju komunikacji można
mówić przy odpowiednim zagęszczeniu mediów periodycznych na danym terytorium. Odpowiednim to znaczy takim, który przekształca jednostronne komunikowanie masowe przy użyciu mediów periodycznych, w przepływ przekazów
wywołujących dyskurs medialny wśród zróżnicowanych podmiotów zarówno
nadawców, jak i czytelników/prosumentów, w wykształcającym się systemie
nadawców i czytelników, wskutek ich działań komunikacyjnych w określonej
przestrzeni medialnej. Są one bardziej przepływem komunikatów między nimi,
niż transmisją, uwidaczniającym się szczególnie w sytuacji dogęszczenia przestrzeni periodycznej komunikacji medialnej przez nowe media, szczególnie Internet i media mobilne.
Nowe media nie tworzą siatki do „osaczania” odbiorcy, ale sieć do przepływu różnych informacji. Sieć to zbiór połączonych ze sobą węzłów14, ale węzłów
tworzonych przez zróżnicowane technologicznie i społecznie media (wielość niezależnych „dysponentów mediów”), pozwalające na przepływ zróżnicowanych
wielorako informacji.
Sieci te znaczą przestrzeń medialną przez kształtujące się systemy mediów
określonych terytoriów. Im sieć przestrzennie jest bardziej zagęszczona węzłami
o dużym zróżnicowaniu dysponentów mediów, tym system bardziej pluralistyczny, a społeczności na danym terytorium potencjalnie są bardziej aktywne w zakresie działań komunikacyjnych. Im mniej węzłów i zagęszczenie mniejsze, tym
struktura mediów tworzy system mediów mniej pluralistyczny, o ograniczonej
możliwości przepływu komunikatów różnych podmiotów. Występuje w takiej
sytuacji słabsza wymiana informacji, osłabiająca dyskurs nie tylko medialny,
ale i debatę społeczną. Węzły przepływu informacji są mniej zróżnicowane, bardziej „jednolite”, a przez to słabiej wydolne z punktu widzenia przepływu treści
zróżnicowanych, ale „wydajniejsze” w transmisji przekazów jednostronnych,
ograniczających dyskurs w wielu społecznościach/wspólnotach. Taka sytuacja
może negatywnie wpływać na rozwój społeczeństwa prosumenckiego. Sieci mediów tracą walor społeczności/wspólnoty komunikacyjnej, która wyodrębnia się
w przestrzeni medialnej przez aktywność prosumentów – to jest czytających
i tworzących/nadających przekazy w sieciach.
Sieci mediów społecznościowych powodują przekształcenia w całym systemie
medialnym – oprócz dotychczasowych mediów periodycznych, współwystępują
14

M. CASTELLS: Galaktyka Internetu. Refleksja nad Internetem, biznesem i społeczeństwem,
Poznań 2003, s. 11.
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media społecznościowe, w tym o charakterze prosumeckim. Periodyczna komunikacja medialna nabiera cech odmasowionej komunikacji medialnej. W konsekwencji prowadzi to do upowszechnienia się dyskursu medialnego i komunikacyjnego
w wielorakich społecznościach i między społecznościami, w których współczesny
człowiek niejednokrotnie uczestniczy. Coraz częściej jako prosument (czytelnik
i nadawca) współuczestniczący w weryfikacji treści krążących w sieciach i przekształcając treści – poprzez jej wspólną weryfikację – w informację dla siebie i dla
innych członków społeczności/wspólnot.

2. INFORMACJA JAKO FUNKCJA POZNANIA
Poznanie informacyjne jest zjawiskiem złożonym, wymagającym wieloaspektowego spojrzenia. Zajmuje się nim wiele dyscyplin naukowych, stąd wielość i różnorodność sposobów w jaki jest pojmowane i definiowane. Trafnie ujął ten problem jeden z badaczy stwierdzając, że „pojęcie informacji jak większość pojęć
pierwotnych, nie jest w pełni definiowalne15 i co najwyżej określać je można poprzez wymienianie jej funkcji. Z punktu widzenia naszych rozważań zajmiemy
się tylko aspektami informacji, które odnoszą się do treści ludzkiego porozumiewania się.
Z tej perspektywy, próbując określić funkcję informacji można powiedzieć,
że informacja jest procesem rozpoznawania przez podmiot otoczenia, w miarę
jak dostosowuje się on do otoczenia16. W takim ujęciu podmiotem rozpoznania
jest człowiek.
Przybliża ono znaczenie informacji i poznania informacyjnego w kształtowaniu się społeczeństwa prosumenckiego poprzez porozumiewanie się, czyli komunikację.
Otoczenie współczesnego człowieka kształtują zaawansowane technologie
teleinformatyczne, które zmieniają jego środowisko komunikacji zapośredniczonej, jak i bezpośredniej. Od drugiej połowy XX wieku kształtuje się nowa
formacja społeczno-ekonomiczna, określana potocznie społeczeństwem informacyjnym. Podstawową jego cechą jest szybki rozwój technologii teleinformatycznych. Zjawiska, takie jak Internet czy media mobilne umożliwiają komunikację i dostęp do informacji na bardzo szeroką, niespotykaną dotychczas skalę.
Coraz mniej istotne w porozumiewaniu się i przekazywaniu treści mają przestrzeń fizyczna oraz czas ilościowy.
Technologie cyfrowe poprzez nowe media wytworzyły cyberprzestrzeń, w której powstały możliwości przesyłania niespotykanej do tej pory ilości przekazów,
to jest danych, wiadomości, które w wielu wymiarach umożliwiają rozpoznawanie
przez różnorodne podmioty otoczenia i rzeczywistości. Podmioty te mogą podejmować racjonalne decyzje w zakresie dotychczas niespotykanym. Są one szczególnie efektywne w wymiarze społeczno-ekonomicznym. Inaczej mówiąc, przez
15

J. KOZIELECKI: Psychologiczna teoria samowiedzy, Warszawa 1986, s. 39.

16

J. MIKUŁOWSKI-POMORSKI: Informacja i komunikacja. Pojęcia wzajemne relacje… op. cit., s. 22.
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dynamiczne procesy komunikacyjne dane i wiadomości stosunkowo szybko są
weryfikowane i przekształcane w informacje. W konsekwencji stały się one dobrem powszechnie pożądanym i koniecznym w społeczeństwach. W wyniku tego
procesu świat wkroczył w erę, gdzie najcenniejszym dobrem stała się informacja,
era ta została określona społeczeństwem informacyjnym.
Brak jest jednak jasnej definicji społeczeństwa informacyjnego. Przeciętny
człowiek określi je, jako takie społeczeństwo, gdzie używa się powszechnie komputerów i technik z nimi związanych. W literaturze przedmiotu, jak i w wielu dokumentach akcentuje się natomiast wymiar ekonomii elektronicznej. W większości
definicji bardziej kładzie się nacisk na znaczenie informacji niż jej definiowanie.
A oto kilka takich przykładów z definicji społeczeństwa informacyjnego, które
w swoim opracowaniu przytacza Jerzy Stanisław Nowak17;
„Pojęcie społeczeństwa informacyjnego oznacza formację społeczno-gospodarczą, w której produktywne wykorzystanie zasobu jakim jest informacja oraz
intensywna pod względem wiedzy produkcja odgrywają dominującą rolę”18;
„Społeczeństwo charakteryzujące się przygotowaniem i zdolnością do użytkowania systemów informatycznych, skomputeryzowane i wykorzystujące usługi telekomunikacji do przesyłania i zdalnego przetwarzania informacji”19;
„Społeczeństwo informacyjne – (ang. Information Society) – nowy system społeczeństwa kształtujący się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość, szybkość przepływu są zasadniczymi
czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień
rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji”20.
Trudno wskazać na jednoznaczną definicję pojęcia społeczeństwa informacyjnego, ponieważ koncepcja ta ma charakter interdyscyplinarny. Znajduje się
bowiem w obrębie zainteresowań socjologii, ekonomii czy dyscyplin z obszaru
nauk technicznych, gdzie zagadnienie społeczeństwa informacyjnego sprowadza się głównie do wymiaru technologicznego.
Także w często powoływanym dokumencie Europe and the global information
society. Recommendations to the European Council, tzw. Raporcie Bangeman-

17

http://www.silesia.org.pl/upload/Nowak_Jerzy_Spoleczenstwo_informacyjne-geneza_i_
definicje.pdf

18

H. KUBICEK: Möglichkeiten und Gefahren der „Informationsgesellschaft”. Tübinger Studientexte Informatik und Gesellschaft, [w:] Rizvi, Sylvia; Klaeren, Herbert, Tübingen: Universität
Tübingen, 1999.

19

Raport 1 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994, wg: http://www.kongres.org.pl/on-line/1-szy_Kongres/index.html 050415, arch. http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/doccontent?id=23822&from=FBC [24.05.2015].

20

Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Raport, Komitet Badań
Naukowych, Ministerstwo Łączności, Warszawa 2000.
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na21, który jest uważany za podstawowy dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej zasadniczo nie definiuje się samego pojęcia. W raporcie
akcentuje się przede wszystkim technologiczną stronę zagadnienia. Można zatem
powiedzieć, że w opracowaniach z różnych dziedzin nauki i dokumentach pomija
się lub niewłaściwie rozkłada akcenty z zakresu poznania informacyjnego.
Nie kwestionując współczesnych technik informatycznych – jako czynnika
umożliwiającego przemianę społeczeństwa industrialnego w informacyjne – to
położenie w analizach i opisach zbyt dużego akcentu na zapewnienie właściwej
infrastruktury, przy jednoczesnym niedocenianiu sfery społecznej czy komunikacyjnej jest znaczącą niedoskonałością. Co prawda bezsprzecznym jest, że
w gospodarkach rozwiniętych przejście do gospodarki postindustrialnej dokonało się za sprawą rozwoju technologii cyfrowych, ale przemiany społeczno-gospodarcze spowodowały, że powszechnie zaczęto doceniać informację.
Nieznacznie postrzegane jest, iż techniki informatyczne wytworzyły techniki informacji (ściślej poznania informacyjnego), które pozwoliły przetwarzać
dane, zebrane najogólniej mówiąc w komputerach i przetwarzać je w informacje.
W zasadniczym stopniu nastąpiło to przez odmasowienie (powszechne udostępnienie) środków przekazu i komunikacji. Co ułatwiło procesy poznania informacyjnego. W konsekwencji tworzenie, dystrybucja i operowanie informacją stały
się istotną działalnością społeczną, gospodarczą i kulturową. Owa powszechność procesu poznania informacyjnego, ukierunkowującego na wiedzę uzupełnia techniczny wymiar kształtowania się społeczeństwa informacyjnego.
Podstawowymi pojęciami istotnymi dla zrozumienia procesu poznania informacyjnego w społeczeństwie informacyjnym są: dane, informacja i wiedza.
One wyznaczają drogę w poznaniu. Właściwe ich rozumienie nabiera jeszcze
większego znaczenia w kolejnym etapie rozwoju mediów komunikacji – nowych
mediów i społeczeństwa sieciowego. Treści komunikowania przybierają formę
plików cyfrowych i mogą być przenoszone przez różne nośniki dostępne na różnych platformach. A to powoduje, że liczba nagromadzonych i udostępnianych
danych w przestrzeniach medialnych i komunikacyjnych jest nieograniczona.
Czyni to tym samym zagadnienie bardzo złożonym analitycznie22. W tym
miejscu ograniczymy się do pokazania drogi – od danych do informacji i wiedzy – przez hierarchię wymienionych wyżej pojęć w procesie poznania. Mając
na uwadze, że precyzyjność definicyjna tych pojęć może budzić zastrzeżenia
chcemy tylko zaznaczyć, że są to terminy trudno definiowalne z uwagi na swój
21

M. BANGEMANN, E. CABRAL DA FONSECA, P. DAVIS, C. DE BENEDETTI, P. GYLLENHAMMAR, L. HUNSEL, P. LESCURE, P. M ARAGALL, T. THORN, C. VELAZQUEZ-GASTELU, P. BONFIELD, E. DAVIGNON,
J-M. DESCARPENTRIES, B. ENNIS, H-O. HENKEL, A. K NUTSEN, C. MAKROPOULOS, R. PRODI,
J. TIMMER, H. VON PIERER: Europe and the global information society. Recommendations
to the European Council, Brussels, 26.05.1994, http://ec.europa.eu/archives/ISPO/infosoc/
backg/bangeman.html [24.05.2015].

22

M. GRABOWSKI, A. ZAJĄC: Dane, informacja, wiedza – próba definicji, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 798, 2009, s. 101–111.
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pierwotny charakter. W tym miejscu posługujemy się nimi dla przedstawienia
pewnego schematu poznania informacyjnego.
Przepływ treści dokonujący się w procesie komunikacji składa się z kilku
etapów: pierwszy; zaistnienie faktu, etap drugi; powstanie danych, którymi są
fakty, koncepcje lub wyniki w postaci możliwej do komunikowania i interpretacji, etap trzeci; rozumienie danych i powstanie wiadomości, etap czwarty; powstawanie informacji z danych i wiadomości, które dla czytelnika są zrozumiałe
i zawierają element nowości. Informacją jest to, co zmienia i wspomaga rozumienie i zrozumienie zjawisk, etap piąty; wykształcanie się z informacji wiedzy,
czyli budowanie u osób zaangażowanych w jej pozyskiwanie w procesie komunikacji społecznej świadomości natury zjawisk i prawidłowości zachodzących
w otoczeniu, przez bezpośrednie i pośrednie jego rozpoznanie.
Z repertuaru możliwych sposobów poznania23, w naszych rozważaniach omówimy poznanie informacyjne mające miejsce w komunikacji zapośredniczonej.
Poznanie to ma swoją specyfikę szczególnie w warunkach ciągłej (periodycznej) komunikacji zapośredniczonej i zinstytucjonalizowanej przez komercyjnych
nadawców masowych. W komunikowaniu masowym poznawanie treści ma naturę bierną, receptywną. W relacji nadawca – adresat, ten ostatni jest biernym
odbiorcą informacji i innych przekazów. Ale wiedza i poznanie mają również
wartość autoteliczną.
Inną odmianę poznania informacyjnego mamy w przypadku mediów odmasowionych, które są środkami przekazu (szczególnie nowe media) kształtującymi
społeczności/wspólnoty w procesie przepływu informacji między uczestnikami
komunikacji z ich przemiennymi rolami czytelnika/nadawcy. W tym przypadku poznanie ma charakter pośredni i dyskursywny w znaczeniu, że informacje
i inne treści są poznawane nie tylko przez „postrzeganie” – jak w komunikowaniu masowym – ale i przez „przemyślenie/a” czytelnika/nadawcy (prosumenta).
Według tej koncepcji, poznanie informacyjne jest tego rodzaju czynnością
świadomą, która polega na pozyskiwaniu pewnych informacji, czyli na „uwewnętrznianiu formy” czegoś (łac. in-formatio, in-formo). Polega ona na asymilacji
treści przedmiotowych zewnętrznych wobec poznającego podmiotu, w szczególności zaś na pogłębianiu rozumienia treści zewnętrznych wobec jego aktualnej
świadomości.
Jeśli zatem poznanie informacyjne w jego sensie podstawowym („znajomość
czegoś” lub „wiedzą o czymś”) jest informatorem, którego istotna rola i sens
polega na wprowadzaniu, utrwalaniu i przetwarzaniu informacji, to czy można
postawić znak równości między „świadomością czegoś” w komunikowaniu masowym a „poznaniem czegoś” w komunikacji odmasowionej. Otóż raczej nie.
W komunikowaniu masowym poznanie informacyjne jest rodzajem przeżycia świadomego, w którym coś się ujawnia odbiorcy (odsłania, odkrywa) za
sprawą nadawcy i w sensie przez niego nadanym w komunikatach przesyłanych
do mas.
23

J. WOLEŃSKI: Epistemologia. Poznanie, prawda, wiedza, realizm, Warszawa 2005, s. 56–62.
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Komunikacja odmasowiona umożliwia poznawanie i poznanie czegoś (wiedza
o czymś, znajomość czegoś) przez przepływ zróżnicowanych informacji i innych
treści na dany temat oraz świadomość obecności innych czytelników/nadawców
(informacyjnych prosumentów) w przestrzeni medialnej i komunikacyjnej.
Bez względu na rozmaite rodzaje komunikacji medialnej wszędzie tam, gdzie
istotnie w grę wchodzi poznanie informacyjne, mamy do czynienia z odkrywaniem i ujawnianiem czegoś nowego. Widzimy zatem, że komunikacja ta daje
możliwość poznania informacyjnego, nadając mu określoną specyfikę formalną,
w zależności od tego, jakie media są wykorzystywane.
Najnowsze generacje mediów (tzw. nowych mediów), które przyczyniły się
do wykształcenia się komunikacji odmasowionej w społeczeństwie informacyjnym, wytworzyły nową jakość poznania informacyjnego. Użytkownicy tych
mediów (szczególnie 2.0) w przestrzeni medialnej i komunikacyjnej stają się
w procesie komunikacji przemiennie czytelnikami, twórcami i nadawcami informacji oraz innych treści – czyli informacyjnymi prosumentami. W konsekwencji, w poznaniu informacyjnym wzbogacona została możliwość odkrywania
i ujawniania czegoś nowego przez czynienie tego aktywnie z innymi, w procesie
komunikacji zapośredniczonej. Na zasadzie społeczności/wspólnoty dzielenia
się i korzystania – dla siebie i jednocześnie tworzenia dla innych w sposób indywidualny – przekazów. Członkowie takiej społeczności podejmują aktywność
sprowadzającą się między innymi do wprowadzenia innowacji; działań w procesie komunikacji opartych na partnerstwie zmierzającym do wytworzenia wspólnego dobra opartego na powszechnej (dzięki Internetowi) globalnej wymianie
informacji i wiedzy oraz weryfikowania doświadczenia ich użytkowania przez
ludzi. Wspólne tworzenie wiedzy aktywizuje zjawisko polegające na nieustannym jej negocjowaniu i stanowi synergiczny efekt działania komunikacyjnego
w postaci uzgodnień i kompromisów zbiorowej inteligencji społeczności/wspólnoty. Tego typu działania w społeczeństwie Alvin Toffler w Trzeciej Fali określił
jako prosumenckie, a tych którzy uczestniczą w tym procesie – prosumentami24.

3. PROSUMENT – „CZŁOWIEK ODMASOWIONY”
Media komunikowania masowego dawały ich właścicielom/dysponentom władzę25 nad procesem komunikowania w przestrzeni medialnej. Decydowali oni
bowiem o zawartości przekazów medialnych, czasie i periodyczności ich emisji
oraz hierarchii ważności. Adresat tych mediów traktowany był jako bierny masowy odbiorca – konsument dostarczanych treści.
Sytuację zmieniła rewolucja cyfrowa i powstała w jej wyniku komunikacja
odmasowiona sprzężona z nowymi mediami. Przekształciła przestrzeń medialną
w przestrzeń przepływów odwołującej się do technologicznej i organizacyjnej
możliwości równoczesnego działania poza granicami fizycznej, bezpośredniej
24

A. TOFFLER: Trzecia fala, Warszawa 1997, s. 406–438.

25

M. CASTELSS: Władza komunikacji, Warszawa 2013, s. 23–29.
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bliskości. Nowe technologie i media ukształtowały nową strukturę społeczną
określaną społeczeństwem sieci, w którym występuje asynchroniczność interakcji podejmowanych na odległość w wybranym czasie26. Zmienia to zasadniczo
funkcjonowanie strukturalne mediów. Oprócz tradycyjnych mediów, funkcjonują „nowe media” kształtowane przez wirtualne kręgi społecznościowe.
Pojawienie się „nowych mediów” przyczyniło się do domknięcia luki pomiędzy producentami i konsumentami przekazów medialnych. Sieć (Internet)
stworzyła węzły i kanały, to znaczy miejsca połączone ze sobą przez nowe media
jako wirtualne kanały komunikacji. Dają one możliwość krążenia informacjom
w przestrzeni przepływów, umożliwiającym wspólne wykonywanie działań komunikacyjnych członkom społeczności wirtualnych, przez tworzenie i wymianę
przekazów i interakcję.
W przestrzeni medialnej przestały dominować jednokierunkowe przekazy
komunikowania masowego emitowane przez nadawców – producentów, a kierowane do masowego odbiorcy – konsumentów. Współtworzyły one świat konsumpcji przez swoją perswazyjność i mistyfikacyjność.
Świat konsumpcji – poprzez swój blask, koloryt, mnogość przedmiotów
– obecnie również przyciąga i kusi konsumentów, którzy nierzadko stają się zakładnikami tego „zmistyfikowanego” świata i poddają się jego perswazji. Powoduje to, że konsument – nie zawsze świadomy – ulega tym mechanizmom i podąża
wyznaczonymi przez producentów i sprzedawców ścieżkami27. Kreuje to konsumenta biernego, podatnego na bodźce zewnętrzne, atakowanego ze wszystkich
stron hasłami perswazyjnymi, aby zachowywał się jak masy.
Odmasowiona komunikacja medialna za sprawą nowych mediów tworzy przepływ informacji między uczestnikami procesu komunikacji. Dają one szansę dostępu do mediów komunikacji interaktywnej zapośredniczonej, która wykształca
aktywnego czytelnika/nadawcę przekazów medialnych, inaczej mówiąc prosumenta komunikacji medialnej. Zasadniczo stało się to za sprawą rozwoju odmasowionej komunikacji medialnej i technologii sieciowych.
Rozwój technologii cyfrowych spowodował zmiany w postrzeganiu sieci jako
medium komunikacji. Co prawda, pierwsze aplikacje internetowe charakteryzowały się przede wszystkim statycznym przekazywaniem treści poprzez strony
WWW i nie dawały możliwości interakcji z użytkownikiem, nie mogły też stanowić platformy bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy użytkownikami
sieci. Ten okres rozwoju aplikacji internetowych, a jednocześnie możliwości
wymiany informacji w Internecie nazywany jest jako Web 1.0. Z biegiem czasu,
wskutek pojawienia się zaawansowanych technologii zaistniała możliwość budowy nowych struktur funkcjonujących w Internecie, portali, w których twórcami
treści stali się sami użytkownicy Internetu. Takimi portalami są między innymi
26

M. CASTELSS: Władza komunikacji… op. cit., s. 45.

27

E. SZUL: Prosumpcja jako aktywność współczesnych konsumentów – uwarunkowania i przejawy. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Zeszyty Naukowe URz. 31, Rzeszów 2013, s. 347–350.
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serwisy społecznościowe. Tego typu koncepcje komunikacji w Internecie określono jako Web 2.0. Pomimo toczącej się dyskusji nad precyzyjnym zdefiniowaniem tego pojęcia, jest ono powszechnie używane w stosunku do współczesnych
aplikacji internetowych, wykorzystujących na szeroką skalę interakcyjność
użytkowników Internetu, ich kreatywność i możliwość generowania przez nich
treści funkcjonujących na portalach społecznościowych28. Tak wykształcające
się społeczności/wspólnoty o charakterze prosumenckim kształtują człowieka
„odmasowionego”, jako członka społeczeństwa prosumenckiego.

ZAKOŃCZENIE
Zjawisko prosumeryzmu nie jest nowe, ale w przeszłości ograniczało się do
wąskiej części społeczeństwa (hobbiści, pasjonaci). Z taką sytuacją mieliśmy
do czynienia w społeczeństwie industrialnym, gdzie dominowało komunikowanie masowe, które współuczestniczyło w kształtowaniu biernego konsumenta.
Przekształcenia w komunikacji społecznej, za sprawą technologii cyfrowych
i nowych mediów wyzwoliły zjawisko komunikacji odmasowionej, które zrodziło prosumenta komunikacji medialnej. Posiada on cechy wyraźnie różnicujące
go od konsumenta „starej ery”, czyli okresu przed upowszechnieniem nowych
mediów. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech prosumenta komunikacji
medialnej jest jego stosunek do technologii. Stosunek ten wyznaczają między
innymi: regularne pobieranie wiadomości z sieci, używanie komunikatorów, korzystanie z serwisów społecznościowych, pobieranie muzyki lub filmów, autorstwo blogów czy regularne ich czytanie. Jest on współtwórcą wiedzy wspólnej,
która nabiera nowego znaczenia dzięki zjawisku społeczno-technologicznemu
Web 2.0. Zjawisko to związane jest ze współuczestniczeniem członków społeczności/wspólnoty w formowaniu jej tożsamości. Prosumenci komunikacji medialnej są jednocześnie współtwórcami wiedzy oraz informacji i jej konsumentami. Współczesne serwisy sieciowe tworzy się tak, by nie tylko zawierały treść
dostarczaną przez właściciela serwisu, ale także umożliwiały współtworzenie
oferty przez prosumentów, zwykle w postaci komentarzy, refleksji, porad, czy
plików wideo. Web 2.0 to wykorzystanie inteligencji społeczności, jaką tworzą uczestnicy komunikacji odmasowionej do budowy wiedzy wspólnej. W ten
sposób rodzą się podstawy społeczeństwa prosumenckiego, jako społeczeństwa
odmasowionego.

28

N. STĘPNICKA, P. BĄKOWSKA: Wikinomia i prosumpcja a rozwój kapitału ludzkiego w internecie, [w:] Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku, (red.) N. MAJCHRZAK,
A. J. ZDUNIAK, Poznań 2011, s. 261–270.
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STRESZCZENIE
Podstawowymi zjawiskami decydującymi o procesach zachodzących między
ludźmi jest komunikacja i informacja. Środowiska ludzkie przeniknięte są komunikacją, która buduje różnorodne społeczności. Związek między komunikacją a społecznością (wspólnotą) jest naturalny. Jest on bowiem pochodną pozytywnego lub negatywnego porozumienia. Społeczności powstają gdy ludzie
porozumiewają się i w jakiś sposób wiążą ze sobą, generując zachowanie zbiorowe. Mówiąc inaczej, zachowania zbiorowe odnoszą się do wspólnego działania,
łącząc ludzi ze sobą. Postrzeganie komunikacji jako tworzącej społeczności, jest
właściwym modelem do opisu rodzącego się społeczeństwa prosumenckiego.
W społeczeństwie prosumenckim komunikacja nie ma charakteru jednowymiarowego. Wykształcają się, i wykształcać w nim się będą różne umiejętności ko-
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munikacyjne i wiedza związane z zagęszczeniem przestrzeni medialnej i komunikacyjnej, szczególnie przez nowe media (2.0). Pojawienie się „nowych mediów”,
przyczyniło się do domknięcia luki pomiędzy producentami i konsumentami przekazów medialnych.
Sieć stworzyła węzły i kanały, to znaczy miejsca połączone ze sobą przez nowe
media komunikacji. Dają one możliwość krążenia informacjom w przestrzeni
przepływów, umożliwiającym wspólne wykonywanie działań komunikacyjnych
członkom społeczności prosumenckich przez tworzenie i wymianę przekazów
oraz interakcję.
Wykształcające się społeczności/wspólnoty o charakterze prosumenckim
kształtują człowieka „odmasowionego”, jako członka społeczeństwa prosumenckiego.

COMMUNICATION – INFORMATION – PROSUMER SOCIETY. INTRODUCTION TO
THE PROBLEM

SUMMARY
Communication and information are the basic phenomena that determine the processes taking place among people. Human environments are penetrated by communication which builds different societies. The relationship between communication and the community is natural. It is a derivative of a positive or negative
understanding. Communities come into existence when people communicate with
one another and they get involved in some way and thus they generate collective
behaviour. In other words, collective behaviours refer to a common activity and
they connect people with one another.
The perception of communication as creating communities is a proper model
to describe a prosumer society which comes into being. Communication is not
one-dimensional in this society. Different communication skills and the knowledge are connected with the proceses of concentration of thinking and reacting
of recipent in medias and communication sphere. Especially the new media (2.0,
3.0) are developing now and will develop in the future in a prosumer society. The
appearance of the “new media“ contributed to closing of the gap between the
producers and consumers of the media broadcasting.
The network created the junctions and channels i.e. the places connected with
one another by the new media of communication. They enable the information to
circulate in the flow space and thanks to it, the members of the prosumer societies
can be active in joint communication by creating and exchanging broadcasting
and interactingon.
The developing prosumer societies/communities shape a man free of the mass
media as a member of a prosumer society.
Key words: communication, information, prosumer, mass society, net society,
prosumer society, community, media space, communication space
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Dr hab. prof. UŚ Marek Jachimowski – pracownik Zakładu Dziennikarstwa
INPiDZ Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Od połowy lat 80. XX wieku prowadzi badania nad mediami i komunikacją
periodyczną oraz dziennikarstwem. Podstawowym obszarem badań są media
regionalne i lokalne. Jest autorem ponad 60 publikacji z tego zakresu. Jedna
z najnowszych tej serii, to Warunki określające stan mediów konstytuujących
regiony medialne w Polsce (2015). Opracował z zespołem około 100 raportów
o stanie mediów periodycznych, które adresowane były do wydawców i nadawców mediów regionalnych i lokalnych.
W jego dorobku szczególne miejsce zajmują kwestie przestrzeni medialnych
i periodycznej komunikacji medialnej. Efektem prac nad tym zagadaniem jest
książka Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Publikuje w Niemczech
i Rosji.
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OPINIE I POSTAWY SPOŁECZNE WOBEC WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH
Słowa kluczowe: opinia publiczna, konflikt społeczny, energetyka, mediacje,
negocjacje

WSTĘP
Wraz z rozwojem cywilizacji powstaje coraz więcej inwestycji służących ochronie środowiska. Z drugiej strony coraz bardziej ekspansywna gospodarka, konsumpcjonizm, dążenie do bogacenia się całych społeczności tworzą otoczenie
odbiegające od środowiska naturalnego. Powstają zagrożenia, które człowiek
sam generuje zarówno wskutek niedoskonałości technicznych, jak też niefrasobliwości, czy wręcz bezmyślności swego działania. Tak właśnie należy pojmować współczesne ryzyko i zagrożenie środowiska; nie jako jednostkowe czy
odosobnione zjawiska, ale jako zespół bardzo konkretnych zagrożeń, z których
istnienia czasami nie zdajemy sobie sprawy. Wokół nas znajduje się sporo inwestycji kontrowersyjnych, niechętnie akceptowanych przez lokalne społeczności,
niemniej inwestycji niezbędnych. Problemy te wymagają bardzo głębokiej analizy, poszukiwania bezstronnych ekspertów, a i tak nie sposób ich rozwiązać
bezkonfliktowo.
W tym kontekście coraz większego znaczenia dla istnienia i rozwoju różnych
gałęzi gospodarki nabiera kwestia akceptacji społecznej. W szczególny sposób
dotyczy to sektora energetycznego, którego produkty są „konsumowane” bezpośrednio przez niemal każdego obywatela w postaci energii elektrycznej i cieplnej,
a jednocześnie poszczególne źródła pozyskiwania energii (ogólnie lub w konkretnych lokalizacjach) bywają przedmiotem kontestacji ze strony szeroko rozumianej opinii publicznej, lokalnych społeczności i władz samorządowych czy
też organizacji pozarządowych (zwłaszcza ekologicznych). W dobie postępującej
globalizacji, demokratyzacji oraz dostępności informacji zrównoważony rozwój
gospodarki, w tym sektora energii, możliwy jest jedynie przy akceptacji ze strony
społeczeństwa. Jej brak oznacza z kolei konflikty o różnej intensywności i zasięgu, które stanowią istotne zagrożenie dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa
energetycznego. Celem niniejszego artykułu nie jest rozstrzyganie, które ze źródeł jest społecznie optymalne i kto w niżej opisywanych konfliktach ma rację.
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Chodzi głównie o ukazanie różnych niejednoznaczności, punktów widzenia
i sprzecznych interesów. Jak się wydaje, jedynie pogłębiona znajomość takiego
stanu rzeczy prowadzi do wypracowania optymalnego modelu przyszłej kultury
energetycznej w drodze. Jak się wydaje, jest to osiągalne głównie w drodze eko-negocjacji i eko-mediacji, prowadzących do zwiększenie partycypacji społecznej w decyzjach lokalizacyjnych.

1. SPOŁECZNY ODBIÓR RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA PRZYKŁADZIE POLSKI
Polska energetyka oparta jest w głównej mierze na węglu kamiennym i brunatnym. Z uwagi na znaczne emisje CO2 towarzyszące spalaniu tego surowca, już
sam fakt wykorzystywania węgla jako paliwa rodzi kontrowersje w kontekście
obserwowanych zmian klimatycznych. Sprzeciw jest wyrażany przede wszystkim przez organizacje ekologiczne o zasięgu globalnym i krajowym (Greenpeace
i inne). Obejmuje on zarówno inwestycje w elektrownie węglowe, jak i nowe
kopalnie dostarczające surowiec. Natomiast protesty pojawiające się wśród lokalnych społeczności oraz lokalnych organizacji ekologicznych dotyczą przede
wszystkim lokalizacji nowych kopalń odkrywkowych (węgiel brunatny) i podziemnych (węgiel kamienny). Mają one bardzo złożone przyczyny, wśród których
obawa o zmiany klimatyczne odgrywa na ogół podrzędną rolę (jako dodatkowy
argument). Tym niemniej, społeczności lokalne i duże organizacje ekologiczne na
ogół chętnie ze sobą współpracują, gdyż ostateczny cel ich działań (zablokowanie
inwestycji) bywa wspólny.
W rejonach planowej eksploatacji węgla większość mieszkańców na ogół
sprzeciwia się projektowanej inwestycji – świadczą o tym chociażby wyniki
referendów przeprowadzonych w gminach okręgów złożowych Gubin-Brody
i Legnica-Ścinawa. Należy jednak zauważyć, że bynajmniej nie jest to reguła
– jak wykazują wyniki badań, w niektórych rejonach (Złoczew, Szczerców) inwestycje tego typu nie wywołują protestów, a wręcz są oczekiwane przez większość obywateli1. Istotną rolę odgrywa tu prawdopodobnie nałożenie się takich
czynników, jak zróżnicowanie stopnia zamożności między regionami, odległość
od większych ośrodków miejskich, a także od istniejących kompleksów wydobywczo-energetycznych.
Produkcja energii elektrycznej i cieplnej z innych paliw kopalnych, tj. gazu
ziemnego i ropy naftowej odgrywa podrzędną rolę w bilansie energetycznym naszego kraju, dlatego też wyniki badań opinii publicznej nie znajdują w tym przypadku wystarczającego oparcia w faktycznych postawach względem inwestycji.
Także i w tym przypadku odróżnić należałoby proces wydobywania węglowodorów od ich późniejszego przetwarzania w energię. Należy zwrócić uwagę, że
choć w powszechnej opinii gaz ziemny uważany jest za bardziej „ekologiczne”
1

J. BADERA, P. KOCOŃ: Local community opinions regarding the socio-environmental aspects
of lignite surface mining: Experiences from central Poland, „Energy Policy”, vol. 66, 2014,
s. 507–516.
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paliwo niż węgiel, a możliwości wydobywania w Polsce gazu łupkowego wzbudziły powszechne nadzieje polityków i niektórych samorządowców, to jednak
poszukiwania tej kopaliny spowodowały żywe protesty mieszkańców wspomagane działaniami niektórych organizacji ekologicznych i „nakręcane” zainteresowaniem mediów2. Zaznaczyć przy tym należy, że prace geologiczno-górnicze
w przypadku gazu łupkowego nie różnią się diametralnie od eksploracji i eksploatacji gazu „konwencjonalnego”, który przecież wydobywany jest w Polsce na
niemałą skalę, w tym także z wykorzystaniem szczelinowania hydraulicznego za
pomocą substancji chemicznych.
Jak wiadomo, Polska nie posiada elektrowni jądrowej. Nie dysponuje też udokumentowanymi zasobami pierwiastków promieniotwórczych o charakterze przemysłowym. Choć opinia publiczna na temat rządowych projektów rozwoju energetyki w tym kierunku jest zróżnicowana, to jednak opozycję społeczną w tym
przypadku uznać należy za wyjątkowo silną. Podobnie jak w przypadku węgla,
sprzeciw manifestowany jest głównie przez organizacje ekologiczne i mieszkańców z rejonu proponowanych lokalizacji. To samo dotyczy prac geologicznych prowadzonych przez prywatne firmy, zmierzających do udokumentowania złóż rud
uranu w Sudetach. Negatywny stosunek do energii nuklearnej uwarunkowany jest
poczuciem zagrożenia, jakim owiane jest niewidzialne zjawisko promieniotwórczości, zwłaszcza w kontekście przewożenia i składowania odpadów nuklearnych
oraz w kontekście militarnym.
W tej sytuacji wydawać by się mogło, że to właśnie odnawialne źródła energii
(OZE) jawić się powinny społeczeństwu jako bezpieczne dla środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. Większość badań opinii publicznej potwierdza
taką teorię, jednakże sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana3. Świadczą
o tym liczne protesty lokalnych społeczności i niektórych organizacji pozarządowych, skierowane przeciwko elektrowniom wodnym, biogazowniom i elektrowniom wiatrowym. Przeciwnikiem dużych, zawodowych elektrowni wodnych
będą oczywiście mieszkańcy terenów przeznaczonych do zalania przez zbiorniki
retencyjne, jak też ekolodzy broniący siedlisk przyrodniczych likwidowanych
lub pośrednio zagrożonych przez te zbiorniki. Wprowadzenia moratorium na
budowę małych, prywatnych elektrowni wodnych, przegradzających szlaki migracji ryb, domagają się z kolei środowiska wędkarskie. Biogazownie są traktowane przez mieszkańców niemal jak spalarnie odpadów i kontestowane przede
wszystkim z uwagi na potencjalne oddziaływania zapachowe, a także uciążliwości związane z transportem surowca. Najsilniejsze wreszcie kontrowersje
wśród mieszkańców, ekologów i innych gremiów wzbudzają wiatraki, przeciwko
którym zawiązało się już wiele stowarzyszeń, od lokalnych po ogólnokrajową
koalicję „Stop wiatrakom”. Główne zarzuty to zagrożenie dla ptaków, zdrowia
ludzi (infradźwięki, wibracje) i krajobrazu miejscowości turystycznych. Jak na
2

J. BADERA, P. KOCOŃ: Moral panic related to mineral development projects – Examples from
Poland, „Resources Policy”, vol. 45, 2015, s. 29–36.

3

Z. ŁUCKI, W. M. MISIAK: Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Warszawa 2012.
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razie, większego sprzeciwu nie wzbudza energetyka słoneczna oraz geotermia,
należy jednak przypuszczać, że protesty mogą się pojawić w przypadku bardziej rozbudowanych instalacji. Już teraz daje się słyszeć opinie o niekorzystnym
wpływie farm fotowoltaicznych na krajobraz, czy też obawy o spadek wartości
sąsiadujących z nimi nieruchomości. Łatwo też wyobrazić sobie, że niektóre
konkretne lokalizacje mogą kolidować z formami ochrony przyrody lub innymi
kierunkami zagospodarowania przestrzennego.
Krytyczne omówienie badań opinii publicznej oraz szerszą charakterystykę stosunku społeczeństwa do poszczególnych paliw kopalnych i OZE znaleźć
można między innymi w książce Z. Łuckiego i Z. Misiaka4. Na obecnym etapie
trudno przewidzieć, czy i jakiego rodzaju konflikty zrodzić może rozwój energetyki rozproszonej. Z jednej strony małoskalowe źródła z pewnością nie będą
powodować jednostkowych konfliktów o dużym zasięgu i intensywności. Czy
nie nastąpi po prostu rozproszenie protestów i zamiast pojedynczych dużych
konfliktów, obserwować będziemy całe serie sporów międzysąsiedzkich?

2. PRZYCZYNY KONFLIKTÓW
Etymologicznie, słowo „konflikt” oznacza starcie i pochodzi od łacińskiego terminu conflictus – zderzenie. Wbrew powszechnym przekonaniom, konflikty nie
są wyłącznie szkodliwe i destrukcyjne. Oczywiście, potrafią przynosić duże straty
ekonomiczne, dezintegrować społeczność, ale często wymuszają zmiany i poszukiwanie szerszego spektrum możliwych rozwiązań problemu.
Niezależnie od sposobu produkcji energii gra, wokół inwestycji toczy się pomiędzy kilkoma zasadniczymi rodzajami aktorów (Rysunek 1). W centrum zainteresowania tkwi niejako sam inwestor (inicjator procedur), w którego makro-otoczeniu
działają tzw. interesariusze5 – są nimi właściwe organy administracji publicznej
(jako decyzyjne, uzgadniające lub opiniujące), całe społeczności (opinia publiczna),
organizacje pozarządowe (głównie ekologiczne), różne grupy interesów (inne podmioty gospodarcze, jednostki budżetowe) oraz szeroko rozumiane media (telewizja,
prasa, serwisy internetowe). Szczegółowy zestaw interesariuszy zależy od rodzaju
i skali przedsięwzięcia oraz uwarunkowań lokalnych. Wszyscy oni tworzą na ogół
dość skomplikowaną sieć wzajemnych powiązań i zależności. Tych, którzy aktywnie sprzeciwiają się danej inwestycji określić można mianem interwenientów6.
Naiwnością byłoby sądzić, że jedyną, czy nawet główną przyczyną protestów
są po prostu mniej lub bardziej uzasadnione obawy interwenientów, dotyczące
potencjalnego oddziaływania na środowisko ze strony poszczególnych sposobów
wytwarzania energii. Obawy, które zostały świadomie sformułowane w oparciu
o najlepszą (choć zwykle niepełną) dostępną interesariuszom wiedzę.
4

Z. ŁUCKI, W. M. MISIAK: Energetyka a społeczeństwo… op. cit.

5

M. LISIŃSKI: Metody planowania strategicznego, Warszawa 2004.

6

A. K RASZEWSKI, K. IWIŃSKA: Konflikty ekologiczne i negocjacje, Warszawa 2008.
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Rysunek 1. Interesariusze sektora energetycznego.

Źródło: J. BADERA – opracowanie własne.

Przede wszystkim, pojęcie „środowisko” powinno być rozpatrywane możliwie
szeroko, jako całe otoczenie naturalne i antropogeniczne, w którym egzystuje
człowiek (sam stanowiąc jego część). Na jakość tak rozumianego środowiska
(a więc także życia pojedynczych osób i zbiorowości ludzkich) składa się szereg
elementów materialnych i niematerialnych, mierzalnych i niemierzalnych, często
o niezwykle subiektywnym charakterze. Z tego też względu istotną rolę konfliktogenną odgrywa bez wątpienia szereg innych czynników.
Splot różnych okoliczności i lokalnych uwarunkowań sprawia, że przyczyny
konfliktów bywają na ogół złożone. Można ujmować je w różny sposób i z różnych
punktów widzenia. Z. Łucki, W. M. Misiak7 wyróżniają przykładowo przyczyny
polityczne (np. autorytarne decyzje władz), socjologiczne (wynikające z różnorodności interesariuszy), ekonomiczne (niesprawiedliwa dystrybucja kosztów i korzyści) i etyczne (niemoralne postępowanie stron). Zdaniem autora przyczyny te przenikają się wzajemnie i nie ma potrzeby klasyfikować ich w sposób jednoznaczny.

7

Z. ŁUCKI, W. M. MISIAK: Energetyka a społeczeństwo… op. cit.
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Zauważyć też należy, że konflikt wokół problemu ujawnia często inne podziały istniejące wewnątrz danej społeczności (wynikające z przyczyn demograficznych, ekonomicznych lub innych), a bezpośrednią jego przyczyną jest na
ogół aktywność pojedynczych osób, będących tzw. liderami opinii. Konflikt jest
zwykle inicjowany na wstępnym etapie procedur planistycznych lub środowiskowych prowadzonych z udziałem społeczeństwa, co świadczy o nieefektywności
obowiązujących przepisów.
Dobrą podstawę do oceny przyczyn protestów stwarza typologia amerykańskiego mediatora Ch. Moore’a8, określana zwykle jako tzw. koło konfliktu (Rysunek 2). W jego ramach wyróżnia się kilka podstawowych składowych, z których
każda ma nieco inne bezpośrednie przyczyny. I tak konflikty można podzielić na:
1) Konflikt interesów – dotyczy współzawodnictwa w możliwości zaspokojenia potrzeb materialnych, psychologicznych, społecznych czy politycznych.
2) Konflikt wartości – wynika z odmiennych systemów wartości ludzi zaangażowanych w konflikt.
3) Konflikt strukturalny – jego podłożem są zazwyczaj pewne zewnętrzne
ograniczenia wynikające z deficytu jakiegoś dobra, braku czasu, braku
uprawnień do podejmowania decyzji, problemów i przeszkód technicznych oraz ról pełnionych przez ludzi w grupach lub instytucjach.
4) Konflikt danych – ma miejsce wówczas, kiedy strony nie dysponują tymi
samymi danymi, są niedoinformowane lub błędnie informowane, wyciągają inne wnioski z tych samych danych lub w ogóle dostęp do informacji
jest asymetryczny.
5) Konflikt relacji – jego podłoże stanowią silne bariery natury psychologicznej, wynikające z ugruntowanych postaw niechęci na bazie negatywnych
doświadczeń, stereotypów lub zwyczajnie lęków.
Do opisanej typologii nawiązują także inne klasyfikacje i schematy (por. Rysunek 3). Jak się wydaje, spora część protestów wynika z pierwotnego konfliktu
danych, w którym strony nie dysponują o sobie wiarygodnymi informacjami.
Przeobraża się on następnie w trudny do przezwyciężenia konflikt relacji, bazujący na negatywnych emocjach i utrwalonych stereotypach. Praktycznie niemożliwy do rozstrzygnięcia jest konflikt wartości, zdecydowanie negocjowalny,
najlepiej w drodze mediacji, jest natomiast konflikt interesów.

8

CH. MOORE: The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, Hoboken
1986.
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Rysunek 2. Koło konfliktu CH. MOORE’A.

Źródło: Rozwiązywanie konfliktów – materiały szkoleniowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Rysunek 3. Wyszczególnienie przyczyn konfliktów społecznych.

Źródło: E. PYŁKA-GUTOWSKA: Nowatorskie formy i metody pracy z uczniami w zakresie
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Warszawa 2008.
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Negatywne postawy wobec różnych inwestycji (ingerujących w szeroko rozumiane lokalne środowisko) są na tyle uniwersalne, że w literaturze opisuje się
kilka typowych syndromów9:
• syndrom NIMBY – akronim ang. Not In My Back Yard, czyli „Nie na
moim podwórku”. Istota tego zjawiska koncentruje się wokół sprzeciwu
wobec lokalizacji obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania osób protestujących. Sama inwestycja może być oceniana jako korzystna i potrzebna, jednak najlepiej byłoby usytuować ją gdzie indziej.
• syndrom LULU – akronim ang. Locally Unacceptable Land Use, czyli
„Nieakceptowane przez lokalną społeczność zagospodarowanie terenu”.
Jest to nieco inna forma NIMBY, bo skoncentrowana nie tyle na sprzeciwie wobec inwestycji, ile na innych oczekiwaniach wobec zagospodarowania terenu (lub pozostawienia go w obecnym kształcie), na którym ma
być przeprowadzona inwestycja.
• syndrom BANANA – akronim ang. Built Absolutely Nothing, Anywhere
Near Anything, czyli „nie budować absolutnie nic, nigdzie i w pobliżu niczego”. Z występowaniem tego rodzaju postawy spotkać się można raczej rzadko, jest ona charakterystyczna dla wyjątkowo ortodoksyjnych organizacji
ekologicznych. Wiąże się ona także z bardzo dużym poziomem nieufności
wobec władz, inwestorów, którzy postrzegani są zazwyczaj jako „obcy”.

3. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW
Wśród możliwych sposobów rozwiązywania konfliktów wyróżnia się pięć podstawowych10:
1) Unikanie – jest ucieczką od problemu nawet kosztem zaspokojenia swoich
interesów. Polega na ignorowaniu problemu z powodu niechęci do konfrontacji, wycofaniu się ze współpracy z partnerem, próbie przeczekania.
2) Przystosowanie – polega na rezygnacji z części własnych interesów w imię
rozwiązania konfliktu i kontynuowania współpracy.
3) Rywalizacja – oznacza w istocie klasyczne negocjacje pozycyjne, w których dąży się za wszelką cenę do rozstrzygnięcia konfliktu, mając na uwadze wyłącznie własną korzyść.
4) Kompromis – jest poszukiwaniem rozwiązania, w którym wszystkie strony świadomie rezygnują z części swoich korzyści i, godząc się na straty,
osiągają porozumienie.
5) Współpraca (rozwiązanie problemu) – jest zorientowana na poszukiwanie
takiego rozwiązania, które uwzględnia możliwość zaspokojenia potrzeb
wszystkich stron zaangażowanych w konflikt. Jest to najlepsza strategia rozwiązywania konfliktów, ponieważ zamiast rywalizacji, strony zaczynają ze
9

M. WOLSINK: Invalid theory impedes our understanding: a critique on the persistence of the
language of NIMBY, 2006; T. ŻYLICZ: Syndrom NIMBY, 2007.

10

Z. ZYCHOWICZ: Konsultacje społeczne w samorządzie, Szczecin 2014, s. 111; Ibidem, s. 124–125.
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sobą współpracować, poprawia się komunikacja i wzajemne relacje pomiędzy ludźmi. Mimo, iż wymaga dużo wysiłku, czasu i dobrej woli stron, jest
ona szczególnie przydatna w rozwiązywaniu poważnych konfliktów.
Zarówno istniejące, jak i proponowane rozwiązania inwestycyjne muszą być
zatem rzetelnie oceniane i odpowiednio udoskonalane. Przede wszystkim należy robić wszystko, żeby stosować technologie, procesy lub produkty możliwie
jak najlepsze ze środowiskowego punktu widzenia (Best Available Technology
– BAT). Przystępując do konsultacji społecznych należy ustalić i opisać listę
wszystkich podmiotów (grupy mieszkańców, liderzy opinii, organizacje pozarządowe etc.), które mogą zająć różne stanowiska w konsultowanej sprawie.
Służą temu rozmowy i wywiady z mieszkańcami, zwłaszcza ich przedstawicielami dobrze osadzonymi w lokalnej społeczności. Istotna jest identyfikacja
oczekiwań poszczególnych interesariuszy. Im bardziej rozległą wiedzą dysponujemy, tym większa szansa na uniknięcie konfliktu dzięki dobrze opracowanej
strategii komunikowania się z mieszkańcami. Z tego punktu widzenia niezbędna
jest również analiza skutków realizacji decyzji (projektu, inwestycji, likwidacji, odwołania) jeszcze przed jej podjęciem, czyli analiza ex ante. Konsultacje
powinno się przeprowadzać na możliwie najwcześniejszym etapie planowanej
inwestycji – jeszcze przed oficjalnym zgłoszeniem projektu przedsięwzięcia,
w ramach procedur planistycznych i/lub środowiskowych – tak, aby była szansa
na poznanie klimatu towarzyszącego pomysłowi, wstępnych opinii interesariuszy, pozyskania ich zaufania oraz włączenia w proces decyzyjny. Jeśli konsultacje w sprawie budowy np. biogazowni czy farmy wiatrowej są przeprowadzane
na etapie zaawansowanych przygotowań do inwestycji to usytuowanie takiego
obiektu na danym terenie z reguły napotyka duży opór społeczny. Próby stawiania społeczności lokalnej wobec faktów dokonanych i tylko formalnego w istocie
konsultowania inwestycji prowadzić mogą, i zazwyczaj prowadzą, do nasilonych
protestów i konsolidacji sił części opinii publicznej w celu podjęcia działań uniemożliwiających jej realizację.

WNIOSKI
Właściwa ocena zasadniczych przyczyn konfliktów stwarza podstawę do działań zaradczych. Oczywiście najlepsze rezultaty stwarza profilaktyka w tym
zakresie, jednakże często koniecznością staje się zarządzanie już zaistniałym
konfliktem. Tak czy inaczej, podstawową metodę stanowi właściwa, różnokierunkowa wymiana informacji pomiędzy inwestorami, władzami, niezależnymi
ekspertami, organizacjami ekologicznymi, mediami i każdym, kto takiej informacji potrzebuje i żąda. Wymiana taka powinna być realizowana zarówno
w skali lokalnej (w odniesieniu do konkretnych inwestycji), jak i ogólnokrajowej
(w odniesieniu do krajowej polityki energetycznej). Powinna ona reprezentować
nie tylko wysoki poziom merytoryczny, ale także posiadać zróżnicowaną formę oraz wykorzystywać wszelkie możliwe kanały komunikacji, umożliwiając
partycypację szerokich kręgów społeczeństwa. Opinie i postawy wszystkich za-
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interesowanych stron muszą kształtować się pod swoim wzajemnym wpływem.
Ważna rola przypada w tym przypadku mediatorom11.
Porozumienie jest wynikiem dobrze prowadzonych i zakończonych negocjacji. To bardzo trudna gra psychologiczna, która od początku powinna być
bezwzględnie uczciwa i otwarta. Zwykle jedna ze stron ma słabsze argumenty,
ale nie znaczy to, że musi przegrać. Może nieraz wynegocjować bardzo znośne
warunki, a ustępstw nie będzie traktować jak klęski. W licznych krajach negocjacje, szczególnie przy lokalizacji zakładów służących ochronie środowiska
(np. biogazowni) są obligatoryjne i nakazane prawem. Praktyka amerykańska
mówi o czasie 2–5 lat na poprawnie przeprowadzone negocjacje i o tym powinni
pamiętać inwestorzy, szczególnie w naszym kraju.
Nawiązując do ogólnej i klasycznej idei L. Cosera12, zjawiska konfliktów społecznych wokół inwestycji w sektorze energetycznym wskazują wyraźnie na potrzebę innowacyjnych działań prospołecznych, dalszych modyfikacji procedur
normatywnych oraz modernizacji struktur instytucjonalnych odpowiedzialnych za
zrównoważone gospodarowanie energią. Bowiem z konfliktami tego typu, choć ich
charakter ulegnie zapewne zmianie, należy liczyć się nadal, pomimo ewoluowania
wielkoskalowej energetyki korporacyjnej w rozproszoną energetykę prosumencką.
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STRESZCZENIE
W związku z postępem globalizacji, demokratyzacji i dostępności informacji,
zrównoważony rozwój energetyczny jest możliwy jedynie z uwzględnieniem akceptacji społecznej. Jej brak oznacza konflikty o różnym natężeniu i skali, powodujące zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego. Celem niniejszego artykułu
jest ukazanie niejednoznaczności, różnych punktów widzenia i sprzecznych interesów. Na przykładzie doświadczeń z Polski ukazano stosunek różnych grup
społecznych do poszczególnych rodzajów źródeł energii, wymieniono głównych
interesariuszy w procesach inwestycyjnych, omówiono przyczyny konfliktów.
Podkreślono znaczenie komunikacji i partycypacji społecznej. Wskazano na potrzebę innowacyjnych działań pro-społecznych, dalszej modyfikacji procedur,
regulacji i modernizacji struktur instytucjonalnych odpowiedzialnych za zrównoważone zarządzanie energią. Pomimo ewoluowania wielkoskalowej energetyki korporacyjnej w kierunku rozproszonej energetyki prosumenckiej oczekuje
się, że konflikty omawianego typu będą pojawiać się również w przyszłości.

OPINIONS AND ATTITUDES TOWARDS CHALLENGES OF ENERGETICS
SUMMARY
Due to the progress of globalization, democratization and availability of information, sustainable energy development is possible only by taking into account
the social acceptance. Its absence means conflicts of varied intensity on a scale
which causes the energy security risk. The purpose of this paper is to show the
ambiguities, different viewpoints and interests. An attitude of different social
groups to individual energy sources has been shown on experiences from Poland,
major stakeholders in investment processes have been listed, causes of conflicts
have been discussed. The importance of communication and social participation has been highlighted. The need for innovative pro-social activities, further
modification of procedures, regulations and modernization of institutional structures responsible for the sustainable management of energy have been identified.
Despite evolution of the large-scale corporate energetics into the dispersed prosumer one, conflicts of this type are expected also in the future.
Key words: public opinion, social conflict, power industry, negotiations, mediations
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SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU – OD IDEI DO PRAKTYKI
Słowa kluczowe: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), rozwój zrównoważony

WSTĘP
Podstawą działań każdego podmiotu gospodarczego jest generowanie i maksymalizacja zysków ekonomicznych, które do niedawna stanowiły jedyny wyznacznik jego rynkowej i społecznej wartości. Pierwotnie przyjmowano bowiem,
że tylko wzrost ekonomiczny może być źródłem wszelkiego rozwoju i postępu,
a jego podstawową determinantą jest rywalizacja przedsiębiorstw w warunkach
doskonałej konkurencji. Zupełnym abstraktem było łączenie ekonomii, a w tym
szczególnie przedsiębiorczości, z zagadnieniami etyki czy ekologii, które stanowiły twory przeważnie teoretyczne.
Dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu i nasilające się procesy o zasięgu globalnym spowodowały jednak, że obecna optyka postrzegania biznesu
oparta jest na innych przesłankach. Coraz powszechniejszy staje się bowiem pogląd o braku zasadności założeń, że osobisty interes właściciela firmy będzie go
wiódł ku dobru ogólnemu, lub że interes osobisty i dobro ogółu można oddzielić,
traktując je jako kategorie nie mające ze sobą nic wspólnego. Przeciwnie, stopniowo dominować zaczyna przekonanie, że współcześnie wymagać należy od
menedżerów, by przyjęli odpowiedzialność za dobro ogółu, podporządkowując
swoje działania normom etycznym, ograniczając nawet swój własny interes i władzę w razie, gdyby ich egzekwowanie godziło w dobro powszechne i wolność
jednostki. Stopniowe przyjmowanie przez społeczeństwo, tego nowego sposobu postrzegania roli biznesu spowodowało, że obecnie funkcjonujące na rynku
przedsiębiorstwa – jeśli chcą przetrwać i rozwijać się – muszą sprostać oczekiwaniom różnych grup – pracowników i klientów, dostawców i kontrahentów, organizacji ekologicznych i społecznych, rządu i władz lokalnych oraz wielu innych
podmiotów. Również w naszym społeczeństwie widoczne są stopniowe zmiany.
Trudny proces transformacji pozwolił na wkroczenie Polski w szeregi nowoczesnych społeczeństw, których członkowie występują najczęściej w podwójnej roli
– obywatela i konsumenta. Obie te role uzupełniają się wzajemnie, choć stanowią jednocześnie dwie strony jednego medalu lub – by użyć innego porównania
– są dwoma przeciwnymi biegunami magnesu. Bowiem człowiek jako konsument
pragnie przede wszystkim zaspokoić swoje własne (indywidualne) potrzeby i pra-
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gnienia. Jest zatem osobą skoncentrowaną na sobie samej, zorientowaną na cele
krótkoterminowe. Natomiast człowiek jako obywatel winien podejmować działania zakotwiczone w dłuższej perspektywie czasowej, których cele mają charakter
społeczny. Dlatego w większości przypadków obywatele nie działają na swoją
korzyść, lecz mają na względzie dobro ogólnospołeczne1.

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Najważniejszym zadaniem współczesności wydaje się być odpowiedni dobór instrumentów ekonomicznych, społecznych i politycznych oraz formułowanie etycznych reguł w taki sposób, aby wprowadzać zmiany w ludzkich zachowaniach, na
wszystkich poziomach działania i przyczyniające się do ochrony środowiska przy
jednoczesnym stwarzaniu możliwości dalszego harmonijnego rozwoju społecznego2.
Kwestia osiągnięcia ładu i podjęcia kooperatywnych działań staje się więc
zasadnicza, jeżeli chodzi o zagadnienie związane z funkcjonowaniem i możliwością dalszego rozwoju obecnej cywilizacji. Służyć mają temu między innymi
szeroko dyskutowane: idee zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
1.1. Ludzie, Planeta, Zysk – paradygmat zrównoważonego rozwoju
Idea zrównoważonego rozwoju pojawiła się jako próba udzielenia odpowiedzi na
zespół zagrożeń, które w latach sześćdziesiątych XX wieku dostrzegano przede
wszystkim w przewidywanym, wysokim wzroście demograficznym, szybkim
zużywaniu zasobów naturalnych, narastającym zanieczyszczeniu środowiska,
niezaspokajaniu podstawowych potrzeb coraz większej grupy ludzi oraz głębokiej destabilizacji systemów przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych3.
Obawa przed negatywnymi konsekwencjami przewidywanego kryzysu wywołała nagłą potrzebę szybkiego opracowania międzynarodowego programu
służącego, z jednej strony zahamowaniu i przeciwdziałaniu wymienionym zjawiskom, a z drugiej, wyznaczeniu wspólnej dla całego globu polityki dysponowania posiadanymi zasobami, która zapewnić miała możliwości przetrwania
i dalszego rozwoju współczesnej cywilizacji.

1

Por. B. MAZUR: Znaczenie czynnika kultury w rozwoju zrównoważonym, „Prakseologia”,
nr 144, Warszawa 2004, s. 45.

2

Por. A. ADAMUS-MATUSZYŃSKA: Społeczna odpowiedzialność firm w dobie globalizacji,
„Etyczny wymiar działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia”, Studia Ekonomiczne,
zeszyt naukowy nr 35, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005, s. 91.

3

Por. G. ZABŁOCKI: Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, s. 13.
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W tym celu organizowane były szerokie, międzynarodowe inicjatywy i przedsięwzięcia obejmujące dążenia do dokonania precyzyjnej diagnozy obecnego (ówcześnie) stanu środowiska naturalnego, wpływu człowieka na jego funkcjonowanie oraz opracowanie międzynarodowych porozumień zawierających wytyczne
ochrony i korzystania z tych zasobów.
Wyniki tych międzynarodowych starań miały znaczący wpływ na delimitację pojęciową współczesnej koncepcji rozwoju zrównoważonego. Obecnie zdaje
się ona uzyskiwać wyraźnie określony sens, jednocząc w sobie trzy podstawowe
wymiary: wzrost gospodarczy, likwidowanie społecznych dysproporcji i ochronę środowiska naturalnego w perspektywie temporalnej, zakładającej odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń4.
Innymi słowy, w ogólnym ujęciu koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera
się na trzech założeniach. Po pierwsze, zakłada równoczesny i sprzężony rozwój
trzech systemów: ekologicznego, gospodarczego i społecznego. U podstaw tego
założenia tkwi przekonanie, że niezależny rozwój pojedynczego systemu może
przynosić szkody innemu. Stąd też postulat integracji polityki socjalnej, gospodarczej i ekologicznej, czyli porzucenie tzw. polityki sektorowej. Drugim aspektem
jest uwzględnienie w dokonywanych szacunkach dobrobytu następnych pokoleń.
Trzeci natomiast, zakłada globalność perspektywy, czyli nakaz przyjęcia w analizach zasobów całej planety i rozwoju sytuacji na wszystkich kontynentach5.
Formuła systainable development okazała się więc wyjątkowo nośna i pojemna. Zdawała się bowiem otwierać na różne możliwości interpretacyjne, przez co
wywołała jednak wiele nieporozumień, będących wynikiem analiz prowadzonych równolegle przez przedstawicieli wielu dyscyplin.
Problem niejednoznaczności dotyczy już samego terminu – rozwoju zrównoważonego – który stosowany jest w polskiej literaturze jako odpowiednik angielskiego sustainable development. W języku polskim nie ma bowiem słowa, które
oddawałoby pełny zakres znaczeniowy angielskiego przymiotnika sustainable
czy francuskiego soutenable. Ich treść jest często oddawana poprzez wyrażenia:
„możliwy do utrzymania”, „zdolny do trwania”. Dlatego w polskich tekstach
pojęcie to tłumaczone jest bardzo niejednolicie, między innymi jako ekorozwój,
rozwój trwały, rozwój samopodtrzymujący się, rozwój z poszanowaniem dóbr
przyrody6. Najczęściej jednak nazwy te traktowane są synonimicznie, ponieważ w swojej definicyjnej rozciągłości nadają rozwojowi cechy zrównoważenia,
trwałości i samopodtrzymywania się7.

4

Por. H. CIĄŻALA: Idea zrównoważonego rozwoju a współczesna kondycja moralna, „Prakseologia”, nr 144, Warszawa 2004, s. 53.

5

Por. M. STRUMIŃSKA: Etyka biocentryczna i antropocentryczna z perspektywy zrównoważonego rozwoju, „Prakseologia”, nr 144, Warszawa 2004, s. 169–170.

6

Por. ibidem, s. 7.

7

Por. T. BORYS (red.): Wskaźniki ekorozwoju, Białystok 1999, s. 69.
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Szeroka platforma rozważań nad ideą zrównoważonego rozwoju przyczynia
się również do występowania wielości ujęć definicyjnych, różniących się między
sobą dominacją akcentów na wybrane zagadnienia problemowe. Stąd też w literaturze poświęconej omawianej problematyce odnaleźć można z jednej strony
bardzo wąskie definicje, określające zrównoważony rozwój jako „system działań
polegających na racjonalnym wykorzystaniu, kształtowaniu i ochronie środowiska”8 lub „rozwój uwzględniający element samoograniczania się jednostek i całych społeczeństw”9, a z drugiej szerokie ujęcia traktujące zrównoważenie rozwoju w kategoriach „trwałego rozwoju określonych systemów przestrzennych,
zrównoważony ekonomicznie, społecznie i przestrzennie, polegający na tworzeniu coraz to bardziej skomplikowanych i efektywnych systemów przestrzennych,
a więc tworzeniu wielofunkcyjnych systemów przestrzennych charakteryzujących się dużą efektywnością ekonomiczną, społeczną i ekologiczną”10.
Tak pojęta idea zrównoważonego rozwoju stanowi więc alternatywę dla dotychczasowego modelu gospodarowania, propagującego nieograniczony wzrost
konsumpcji. I rzeczywiście wiele państw, w tym także Polska, wpisało do swoich
ustaw i konstytucji potrzebę dążenia do osiągnięcia rozwoju zrównoważonego.
Taki zapis istnieje również w podstawowej deklaracji Unii Europejskiej, której
agendy, aby przystosować się do wymagań tej koncepcji, wydały szereg regulacji określających zasady wspólnej zrównoważonej polityki11.
Za jednych z głównych adresatów koncepcji zrównoważonego rozwoju uznaje się działające współcześnie podmioty gospodarcze. To one bowiem korzystają
z zasobów środowiska oraz wywierają bezpośredni wpływ na jego komponenty.
Równocześnie rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia realizują się głównie
poprzez efektywną działalność przedsiębiorstw. Dlatego ważne jest, aby idea
zrównoważonego rozwoju znalazła swoje odzwierciedlenie w szeroko pojętej
polityce zarządzania przedsiębiorstwem12.
Oczekiwania te są uzasadnione chociażby ze względu na wzrastającą rolę biznesu
w kształtowaniu gustów i stylów życia społeczeństwa oraz ze względu na jego
pozycję, jako głównego beneficjenta w zakresie gromadzenia kapitału ekonomicznego. Należy więc domagać się, aby ta rola przekładała się także na zwiększone poczucie odpowiedzialności ludzi tworzących biznes, za dalekosiężne
społeczne, kulturowe i przyrodnicze konsekwencje ich działania. Poczucie takiej
współodpowiedzialności łączy się z koniecznością dostrzegania szerszej i bardziej odległej w czasie perspektywy, w której konsekwencje naszych dzisiejszych
8

K. DUBEL: Proekologiczna gospodarka na obszarach cennych przyrodniczo, „Człowiek
i Przyroda”, nr 4, KUL, Lublin 1996, s. 16.

9

S. KOZŁOWSKI: Społeczne wzorce zachowań promujące ekologiczny model konsumpcji,
„Człowiek i Przyroda”, nr 4, Lublin 1996, s. 24.

10

S. LOJEWSKI: Ekonomia środowiskowa, Bydgoszcz 1998, s. 31.

11

Por. A. BUDNIKOWSKI: Ochrona środowiska jako problem globalny, Warszawa 1998, s. 109.

12

Por. B. POSKROBKO: Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 1998, s. 51.
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wyborów będą się konkretyzować w określonym wymiarze jakości życia innych
(następnych) pokoleń. Postulowane w taki sposób poczucie odpowiedzialności
wydaje się jednoznacznie naczelną zasadą przyświecającą założeniom, na których budowana jest teoria zrównoważonego rozwoju13.
Firmy, które chcą odnieść sukces w dzisiejszych czasach, muszą podążać drogą rozwoju zrównoważonego. Skuteczna strategia prowadzenia przedsiębiorstwa
powinna obejmować wymiar ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Efektem tej
strategii musi być wyszukiwanie takich kierunków działań, które są społecznie
odpowiedzialne, ekologicznie przychylne i jednocześnie ekonomicznie sprzyjające dla firmy. To konieczne przystosowanie, dokonujące się w procesie ciągłego
dialogu z interesariuszami, wynika zarówno ze zmian świadomości społecznej
konsumentów, jak i uświadomienia wśród menedżerów, że wprowadzenie wysokiej kultury zarządzania, obejmującej wcielenie wyczerpujących zasad odpowiedzialności społecznej prowadzi do wzrostu efektywności procesu produkcyjnego,
powiększenia konkurencyjności, wyższego stopnia motywacji pracowników oraz
skuteczniejszego pozyskiwania nowych klientów, a więc generalnie zwiększenia
efektywności ekonomicznej14.
Cele ekologiczne, ekonomiczne i społeczne winny być zintegrowane przez
wspólny cel przedsiębiorstwa, a więc ich realizacja polegać powinna na współprzyczynianiu się do powodzenia określonej całości15. Obniżenie energochłonności i materiałochłonności produkcji czy redukcja emisji zanieczyszczeń to
jedynie podstawowe elementy, które przy równoczesnym osiąganiu celów ekonomicznych oznaczają realizację koncepcji rozwoju zrównoważonego na poziomie firmy. Ponadto – w odniesieniu do społecznego elementu koncepcji – w działalności przedsiębiorstwa powinna być uwzględniona jego odpowiedzialność za
grupy społeczne, na które oddziałuje ono w sposób bezpośredni lub pośredni. Bowiem współcześnie maksymalizacja wartości firmy, która jest ciągle najczęściej utożsamiana ze wzrostem bogactwa jego właścicieli jest możliwa, gdy
funkcjonowanie firmy odpowiada zasadom zrównoważonego rozwoju16.
Tak więc szeroko rozumiany i definiowany obecnie rozwój zrównoważony
utożsamiany jest z odpowiedzialnością społeczną biznesu. Znalazło to swój wyraz między innymi w przyjętej przez Komisję Europejską strategii zrównoważonego rozwoju – „Zrównoważona Europa dla lepszego świata”; opracowanej
„Zielonej Księdze” (Green Paper on Corporate Social Responsibility) synte13

Por. R. BOROWIK: Postulat szerszej wykładni w koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju, „Prakseologia”, nr 144, Warszawa 2004, s. 85.

14

Por. J. KOBYLAŃSKA, P. MARCZUK, M. KOSYCARZ: Odpowiedzialność społeczna firmy jako
niezbędny element strategii budowania wiarygodności przedsiębiorstwa (na przykładzie
British-American Tabacco Polska S.A.), „Prakseologia”, nr 144, Warszawa 2004, s. 186.

15

Por. J. ZIELENIEWSKI: Organizacja i zarządzanie, Warszawa 1979, s. 544.

16

Por. J. A DAMCZYK: Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001, s. 183.
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zującej ideę odpowiedzialności społecznej i ekologicznej firm; oraz wydanym
dokumencie Communication from Commision Concerning corpoarte Social Responsibility: Abusienee Contributing to Sustainable Development – określającym zasady rozpowszechniania problematyki i prezentowania raportów działań
w ramach prowadzonej polityki CSR.
G. Verheugen w jednym ze swych wystąpień na forum Komisji Europejskiej
wyraził głęboką wiarę, że podejmowane przez biznes inicjatywy przybierające
formę społecznej odpowiedzialności, odegrać mogą kluczową rolę w przyswajaniu praktycznego wymiaru rozwoju zrównoważonego oraz przyczyniają się
do zwiększenia europejskiego potencjału innowacyjnego i konkurencyjności17.
1.2. Odpowiedzialność biznesu – różnorodność interpretacji
Uczestnicy współczesnego dyskursu dotyczącego przyjęcia przez biznes społecznej odpowiedzialności zdają się tworzyć dwa opozycyjne obozy, do których
rekrutowani są przedstawiciele skrajnie odmiennych opinii.
Z jednej strony tej linii demarkacyjnej znajdują się zdeklarowani przeciwnicy
obarczania biznesu jakąkolwiek formą odpowiedzialności wykraczającą poza rachunek ekonomiczny i prowadzenie działalności gospodarczej. Często nazywają
siebie „obrońcami wolnej przedsiębiorczości”, tak jak Milton Friedman, który
kategorycznie odrzuca wygłaszane tyrady na temat biznesu nienastawionego
wyłącznie na zysk, lecz także wspierającego pożądane cele społeczne, obdarzonego sumieniem społecznym i traktującego poważnie swoją odpowiedzialność za tworzenie miejsc pracy, eliminowanie dyskryminacji, dbanie o czystość
środowiska czy też za cokolwiek innego, co może stać się sloganem dla całej
„gromady” współczesnych reformatorów. Dla niego ludzie interesu, którzy wypowiadają się w tym duchu są nieświadomymi „marionetkami” prądów intelektualnych, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci podkopywały fundamenty
wolnego społeczeństwa18.
Nie zmienia to jednak faktu, że w podejmowanej retoryce istotną rolę odgrywa drugi ze wspomnianych „obozów”, którego członkowie – zdeklarowani
zwolennicy i twórcy idei społecznej odpowiedzialności biznesu – podejmują szereg starań w kierunku upowszechnienia praktyk biznesowych uwzględniających
społeczną i przyrodniczą odpowiedzialność19.
Dlatego właśnie, kiedy zabieganie o zyski pozostaje w sprzeczności z poszanowaniem dobra społecznego, przedsiębiorstwa nie zawsze stawiają zysk na
17

Zob. G. VERHEUGEN: Corporate Social Responsibility, Innovation and Competitiveness,
Wystąpienie na konferencji, 22.11.2006.

18

Por. M. FRIEDMAN: Społeczną powinnością biznesu jest pomnażanie zysków, [w:] Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, (red.) L. V. CSV RYAN, J. SÓJKA, Poznań
1997, s. 49.

19

Por. M. ŻEMIGAŁA: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej,
efektywnej organizacji, Kraków 2007, s. 52.
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pierwszym miejscu. Nie zawsze też uznają, że dokonywanie moralnych wyborów znajduje się poza sferą ich zainteresowań. Rozważając opinie swoich zarządów i menedżerów oraz wsłuchując się w głosy przedstawicieli społeczeństwa,
menedżerowie wybierają działania ściśle dostosowane do potrzeb ogółu oraz
własnych. Dokonywanie takich wyborów nie jest łatwe, a podejmując podobną
decyzję firma ma wszystkie cechy osoby próbującej określić właściwy sposób
postępowania w sytuacji noszącej znamiona konfliktu interesów20.
Sama istota odpowiedzialności jest jednak trudna do jednoznacznego uchwycenia. Owa wielość sytuacji, w których dochodzić może do występowania odpowiedzialności oraz możliwość jej analizy (w sensie pozytywnym i negatywnym)
wpływa również na różnorodność interpretacji społecznej odpowiedzialności
przedsiębiorstw21. W ogólnym ujęciu można jednak stwierdzić, że odpowiedzialność biznesowa występuje na trzech poziomach (Rysunek 1).
Rysunek 1. Poziomy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

tworzenie
VSRáHF]QHM
ZDUWRĞFL
GRGDWQLHM

RGSRZLHG]LDOQRĞü
ĞZLDGRPD

PLQLPDOL]DFMD
QHJDW\ZQHJRZSá\ZX

RGSRZLHG]LDOQRĞü
Z\PXV]RQD

]JRGQRĞü]SU]HSLVDPLSUDZD

RGSRZLHG]LDOQRĞü
QDU]XFRQD

Źródło: Por. B. ROK: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa
2004, s. 52.

Pierwszy poziom, to odpowiedzialność narzucona, obejmująca swoim zakresem
działania (społeczne lub ekologiczne), których podjęcie wymagane jest przez
obowiązujące przepisy prawa. Nie są to więc działania wyrastające bezpośrednio z koncepcji CSR (która zakłada inicjatywy „ponad” uregulowania prawne),
ale w odbiorze społecznym dobrze świadczą o firmie. Za przykład takich działań
posłużyć może: terminowe wypłacanie wynagrodzenia pracownikom i innych
zobowiązań finansowych, płacenie podatków, przestrzegania prawa pracy, stosowanie się do obowiązujących norm ochrony środowiska naturalnego.
20

Por. K. GOODPASTER, J. B. MATTHEWS: Czy osoba prawna może mieć świadomość?, [w:] Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Warszawa 2007, s. 145.

21

Por. J. FILEK: O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego, Kraków 2002, s. 160.
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Na drugim poziomie uplasowała się odpowiedzialność typu wymuszonego,
która jest rezultatem podejmowania przez firmę wszelkich inicjatyw w celu
zmniejszenia negatywnych skutków jej funkcjonowania. Zaznaczyć należy, że
działania te nie są wymagane przez prawo i opierają się na zasadzie dobrowolności. Jednak zazwyczaj są odpowiedzią na pewne oczekiwania i presję wywieraną
przez pracowników, organizacje pozarządowe lub władze lokalne, a ich podejmowanie wiąże się bezpośrednio z postrzeganym interesem firmy.
W końcu trzeci, najwyższy poziom odpowiedzialności obejmuje podejmowanie dobrowolnych form inwestowania w otoczenie społeczne lub naturalne firmy,
które nie przynoszą bezpośredniego zysku dla przedsiębiorstwa. Mowa tu o inicjowaniu i realizowaniu różnorodnych programów będących wyrazem poczucia
obowiązku i troski o rozwój społeczno-gospodarczy danego regionu i podnoszenie
jakości życia jego mieszkańców. Dlatego odpowiedzialność na tym poziomie nazywana jest świadomą22.
Ujęcie takie pozwala więc na zdefiniowanie społecznej odpowiedzialności
biznesu jako sposobu prowadzenia przedsiębiorstwa zakładającego budowanie
trwałych, pozytywnych relacji z jego otoczeniem społecznym i przyrodniczym,
służących osiąganiu dobrych wyników finansowych oraz podejmowanie działań
pozwalających na rozwiązywanie problemów i zaspokajanie potrzeb osób i grup
związanych z funkcjonowaniem tego przedsiębiorstwa. To postawa zakładająca
podejmowanie dialogu społecznego i współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, których celem jest zwiększenie pozytywnego wkładu firmy oraz
minimalizowanie jej negatywnych wpływów na rozwój społeczeństwa i ochronę
środowiska naturalnego.

2. PRAKTYCZNY WYMIAR KONCEPCJI CSR
Jak już zaznaczano u podstaw koncepcji CSR leży przekonanie, że celem istnienia
przedsiębiorstwa jest nie tylko wypracowanie zysku i zwiększenie swojej wartości,
ale również – a zdaniem niektórych, przede wszystkim – świadczenie szeroko
rozumianych usług na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego23. Dlatego
za wyjątkowo istotny wymiar analizy uznać należy zakres praktycznych działań
i przedsięwzięć, których podejmowanie i realizacja kształtuje obraz społecznie
odpowiedzialnego biznesu.
Trzeba jednak podkreślić, iż wielowymiarowość i dynamika koncepcyjna CSR,
akcentująca różne aspekty wiążące się z funkcjonowaniem współczesnych przedsiębiorstw, przejawia się również w praktycznym wymiarze tego nurtu. Wielu
badaczy dążyło do wypracowania ogólnego i jednolitego modelu społecznych aktywności firm, jednak z uwagi na złożoność czynników wpływających na kreację
i podejmowanie takich działań, jak dotąd było to niemożliwe. Ich podstawowym
źródłem jest bowiem przede wszystkim kreatywność osób i instytucji angażują22

Por. B. ROK: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa 2004, s. 52–53.

23

Por. C. COOK: The Good Company, „Economist”, nr 8410, 22.01.2005, s. 14.
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cych się w działania społecznie odpowiedzialne, a więc dostrzegane i wykorzystywane przez nich możliwości (szanse) osiągania wyznaczonych celów.
Sytuacja ta uniemożliwia przedstawienie wyczerpującego zbioru działań i praktyk uznawanych za społecznie odpowiedzialne. Nie spisuje jednak na niepowodzenie próby wyznaczenia ogólnych typów działań tej kategorii, płaszczyzn podejmowanych problemów oraz wskazania form oferowanej pomocy. Ponadto, analiza
szerokiej gamy wybranych standardów społecznej odpowiedzialności opracowanych i wdrażanych przez instytucje zajmujące się określaniem zasad praktycznej
implementacji CSR pozwala na wytyczenie (i tym razem w sposób nie wyczerpujący) głównych zagadnień, narzędzi/instrumentów, typów działań oraz wskaźników
ich realizacji, które posłużyć mogą jako praktyczne wskazówki dla przedsiębiorstw
i osób zainteresowanych praktycznym wymiarem koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
2.1. Typy działań społecznie odpowiedzialnych
Oparcie sukcesu firmy na długofalowym i zrównoważonym rozwoju wynikać powinno z uwzględnienia trzech podstawowych wymiarów: ekonomicznego, społecznego i ekologicznego24. Praktyczną przekładnią takiego założenia jest więc
podejmowanie działań, które są jednocześnie społecznie odpowiedzialne, ekologicznie przyjazne i ekonomicznie wartościowe25.
Tak ogólnikowe i szerokie ujęcie problemu wydaje się nieuniknione, ponieważ każde przedsiębiorstwo powinno indywidualnie opracować swój własny
sposób bycia odpowiedzialnym społecznie. Jest on uzależniony od wielu czynników, takich jak np.: struktura organizacyjna i wielkość firmy, specyfika i charakter działalności oraz sytuacja finansowa. Niemniej na dotychczasowym polu
aktywności CSR wyróżnić można dwie podstawowe grupy mechanizmów26:
• formalizujące – polegające na ustalaniu reguł postępowania, opracowaniu kodeksów, podejmowaniu działań na rzecz przejrzystości w biznesie,
przyjmowaniu standardów dotyczących społecznej odpowiedzialności lub
poddawaniu się ocenom i audytom;
• uczestniczące – polegające na udziale we wszelkiego typu praktykach: od
własnych programów przez sponsoring lub współudział w projektach i akcjach organizowanych przez różne instytucje, itp.

24

Por. B. ROK: System społecznej odpowiedzialności, [w:] Więcej niż zysk czyli odpowiedzialny
biznes. Programy, strategie, standardy, (red.) B. ROK, Warszawa 2000, s. 54.

25

Green Paper. Promoting a European framework for corporate social responsibility, zob.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:EN:PDF
[10.04.2013].

26

Por. J. NAKONIECZNA: Społeczna odpowiedzialność – nowy akcent globalnej strategii przedsiębiorstw międzynarodowych, s. 3, zob. www.ism.uw.edu.pl/…/Nakonieczna%20Justyna,%20Spoleczna%20odpowie dzialnosc.doc
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Ponadto zakres społecznej odpowiedzialności, jaki przyjmują na siebie przedsiębiorstwa warunkował będzie poziom ich społecznego zaangażowania. W literaturze przedmiotu rysuje się tutaj najczęściej czterowymiarowy schemat działań
(Rysunek 2).
U podstawy prezentowanej na Rysunku 2 piramidy znajdują się inicjatywy
związane bezpośrednio z podstawowymi aspektami działalności gospodarczej
firmy. W odniesieniu do otoczenia firmy zakres ten obejmuje przede wszystkim
społeczne efekty owej działalności, dlatego jeżeli przedsiębiorstwo wykazuje się
postawą społecznie odpowiedzialną, będzie dążyć do takiego rozwoju działalności, aby maksymalizować jej pozytywne rezultaty społeczne i środowiskowe.
Rysunek 2. Typy zaangażowania społecznego przedsiębiorstw.
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Źródło: B. ROK: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa 2004,
s. 46.

Ponadto zaznaczyć należy, że działania w ramach tego segmentu regulowane są
przepisami prawa, dlatego mają charakter czysto obligatoryjny. Może być tu mowa
między innymi o: płaceniu podatków, terminowym wypłacaniu wynagrodzenia,
stosowaniu się do wymogów ochrony środowiska naturalnego. Nie wchodzą one
w bezpośredni zakres działań typu CSR, są jednak bezwzględnie wymagane od
tych przedsiębiorstw, które aspirują do miana społecznie odpowiedzialnych. Niedopuszczalna i całkowicie dyskredytująca byłaby bowiem sytuacja, w której firma,
z jednej strony angażuje się w kampanie społeczne, a z drugiej łamie prawo.
Na drugim poziomie znajdują się komercyjne przedsięwzięcia skupiające się na
rozwoju otoczenia społecznego firmy. Są to jednocześnie działania, których podjęcie przynosić ma konkretny zysk dla przedsiębiorstwa, jednak mają charakter
dobrowolny i nie wymuszony żadnymi regulacjami normatywnymi. Najczęściej
występują w postaci sponsoringu i dofinansowywania różnych akcji kulturowych,
sportowych lub edukacyjnych na rzecz społeczności lokalnych. Z reguły są one
również odpowiedzią na oczekiwania lub naciski społeczne, a ich głównym celem
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jest chęć niwelowania negatywnych skutków działalności lub przysłowiowa forma
„wynagrodzenia” społeczeństwu ich występowania.
Trzeci typ działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo, które przyjmuje
postawę społecznie odpowiedzialną obejmuje różnorodne inwestycje na rzecz
społeczeństwa. Są to najczęściej złożone i długoterminowe przedsięwzięcia podejmowane przy współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnych lub
innych firm, a ich celem jest dążenie do rozwiązania konkretnych problemów
ograniczających funkcjonowanie i rozwój danej społeczności. Przedsiębiorstwa,
w których poważnie myśli się o długofalowym rozwoju i pozycji wśród odbiorców, wyraźnie odchodzi się od nieprzemyślanych działań pomocowych, których rezultat jest często niedookreślony. W zamian starają się one zbudować
długoterminową strategię zaangażowania społecznego, prowadzącą do trwałego
partnerstwa z wybranymi organizacjami i instytucjami. Jest to rozwiązanie strategiczne, bowiem ten typ działań, o charakterze inwestycyjnym, stanowić może
istotne źródło oceny firmy i zapewniać jej społeczną „licencję na działanie”.
W końcu na czwartym – szczytowym – poziomie piramidy znajduje się
działalność filantropijna firmy. Są to różne dotacje przeznaczone na rzecz dobra
wspólnego, a będące odpowiedzią na prośby i apele organizacji charytatywnych,
pozarządowych lub osób indywidualnych, które zgłosiły się do firmy. Co ważne
jednak, działania te nie mają na celu wspierania jakichkolwiek żywotnych interesów firmy i nie służą promocji jej wizerunku27. Jeżeli firma zdecyduje się na
wyjście poza ramy działań wynikających bezpośrednio z prowadzenia własnej
działalności i zechce tym samym rozwinąć zagadnienia swojej odpowiedzialności względem otoczenia społecznego i przyrodniczego, może starać się podjąć
pewne kroki na co najmniej kilku płaszczyznach problemowych (Rysunek 3).
Rysunek 3. Płaszczyzny społecznej odpowiedzialności firm.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: J. LICHTARSKI: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 431–433.
27

Por. B. ROK: Odpowiedzialny biznes… op. cit., s. 46–49.
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Na Rysunku nr 3 umieszczonych zostało pięć podstawowych i zazębiających się
płaszczyzn działalności pro-społecznej, na jakich skupiać się mogą firmy:
• płaszczyzna ekonomiczna, w ramach której wyróżnić można między innymi: strategie działowości firmy, systemy produkcji, tworzenie miejsc
pracy, wynagradzanie pracowników, inwestycje w zasoby ludzkie firmy;
• płaszczyzna socjalna, która ogólnie rzecz biorąc dotyczy działalności
w sferze socjalno-bytowej, zdrowotnej, kulturowo-rozrywkowej i polega
na świadczeniu częściowo lub całkowicie bezpłatnym dóbr i usług;
• płaszczyzna socjologiczna, obejmująca przede wszystkim: szkolenia i rozwijanie umiejętności pracowników, kształcenie młodzieży, inicjatywy przyczyniające się do rozwoju społeczności lokalnych;
• płaszczyzna ekologiczna, która zakładać może: postępowanie zgodne ze
standardami ochrony środowiska i podejmowanie działań w kierunku jego
ochrony;
• płaszczyzna etyczna, polegająca przede wszystkim na: dostrzeganiu przez
przedsiębiorców skutków ich działalności oraz dostosowaniu polityki firmy do standardów norm i wartości obowiązujących w otoczeniu społecznym, w którym funkcjonują28.
Szczególnymi obszarami jakie są objęte działaniami firm realizujących politykę CSR są:
• bezpieczeństwo i higiena pracy (heath and safety at work): dodatkowe (oprócz
wymaganych przez prawo) zasady bezpieczeństwa pracy; różne formy opieki zdrowotnej dla pracowników;
• umiejętność dostosowania się do zmian (adaptation to change): uwzględnianie interesów wszystkich stron w przypadku restrukturyzacji tak, aby
minimalizować jej ewentualne negatywne skutki; elastyczność zatrudnienia; jasne i nie dyskryminujące zasady rekrutacji pracowników;
• zarządzanie ochroną środowiska i zasobów naturalnych (management of
environmental impast and natura resources): redukcja zużycia energii
i wody; gospodarka odpadami; procedury pozwalające na systematyczne
zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko;
• zasady nadzoru korporacyjnego (corporate governance): przejrzystość informacyjna; jawne i zgodne z przepisami sposoby powoływania i wynagradzania członków zarządu, itp.
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw przejawiająca się w realizacji
codziennych praktyk gospodarczych ujmowana może być również w wymiarze
wewnętrznym i zewnętrznym wobec firmy, których kształt uzależniony jest od
doboru grup i środowisk, będących beneficjentami owych działań (Rysunek 4).

28

Por. J. LICHTARSKI: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003, s. 431–433.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 160

15.01.2016 13:33

G. GAWRON

161

Rysunek 4. Działania CSR w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Green Paper. Promoting a European framework for corporate social responsibility, s. 14, zob. ew. http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:EN:PDF [10.04.2013].

Zgodnie z założeniami, w ramach wewnętrznego wymiaru CSR podejmowane
są najczęściej następujące działania29:
• zarządzanie zasobami ludzkimi (human resources management);
• równouprawnienie pracowników;
• dostęp pracowników do informacji o zmianach w strategii firmy i odpowiednia wymiana informacji między pracownikami i kadrą zarządzającą;
• zaangażowanie pracowników w proces decyzyjny;
• wspieranie rozwoju i doskonalenia kwalifikacji, szkolenia pracownicze;
• sprawiedliwe i terminowe płace;
• wsparcie pracowników w godzeniu pracy z życiem rodzinnym.
W zewnętrznym wymiarze CSR do najczęściej podejmowanych zagadnień
w ramach poszczególnych grup interesariuszy zalicza się30:

29

Por. Green Paper. Promoting a European framework for corporate social responsibility, zob. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0366:FIN:EN:PDF [10.04.2013] oraz B. ROK: Odpowiedzialny biznes… op. cit., s. 20.

30

Ibidem.
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• społeczność lokalna (local communities): zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami lokalnymi; wolontariat pracowniczy; zaangażowanie w działalność filantropijną; społeczne efekty
działalności; dążenia do podnoszenia poziomu życia społecznego; tworzenie miejsc pracy dla niepełnosprawnych; obywatelskie zaangażowanie;
inwestycje społeczne;
• partnerzy handlowi, dostawcy i konsumenci (business partners, suppliers
and consumers): terminowość dostaw i płatności; odpowiedni dobór partnerów biznesowych; monitoring jakości; reagowanie na skargi klientów
i innych partnerów; dostarczanie na rynek produktów i usług bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego;
• prawa człowieka (human rights): niezatrudnianie dzieci; niestosowanie pracy przymusowej; stwarzanie równych szans; stosowanie zasad sprawiedliwego handlu;
• globalne problemy ekologiczne (global environmental concerns): zagadnienia dotyczące troski o szeroko pojęte środowisko naturalne; stosowanie
technologii zmniejszających zużycie zasobów nieodnawialnych; wykorzystywanie źródeł odnawialnej energii.
Dobrowolne społeczne zaangażowanie firmy rozpatrywać można jeszcze na
płaszczyźnie form podejmowanych inicjatyw. Bowiem bez względu, na którym
poziomie odpowiedzialności działać będzie przedsiębiorstwo oraz w jakim wymiarze (wewnętrznym czy zewnętrznym) organizować będzie swoje inicjatywy,
wykorzystać tu może trzy podstawowe formy działań:
• pomoc finansową, a więc przekazywanie funduszy na określone cele społeczne i przyrodnicze;
• pomoc rzeczową, polegającą na bezpłatnym przekazaniu lub udostępnieniu produktów, sprzętu, lokalu, itp.;
• świadczenie bezpłatnych usług (inaczej wolontariat pracowniczy), polegające na angażowaniu się pracowników w działalność społeczną na rzecz
jakiejś instytucji, grupy lub określonej organizacji.
2.2. Standardy działań społecznie odpowiedzialnych
Wśród zainteresowanych koncepcją społecznej odpowiedzialności przeważa stanowisko, że działania zaliczane do grona pro-społecznych i pro-przyrodniczych
powinny być realizowane w oparciu o standardy jasno określające zasady, normy, zakres oraz beneficjentów poszczególnych praktyk. Uzasadnienie takiego
stanowiska wypływa bezpośrednio z argumentacji zakładającej, że standaryzacja praktyk przyczyni się do wzrostu zainteresowania koncepcją CSR, ponieważ przedsiębiorcy będą mogli obserwować oraz stopniowo wdrażać jasne,
przejrzyste procedury i schematy działań. Pozwoli to również na precyzyjne
dostosowanie i kreowanie działań odpowiadających specyfice funkcjonowania
przedsiębiorstw, a co za tym idzie, przyczyni się do maksymalizacji korzyści będących rezultatem realizowanych praktyk. Stosowanie określonych standardów
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umożliwi także precyzyjną dwupłaszczyznową weryfikację społecznie odpowiedzialnych działań. Z jednej strony bowiem, firmy będą mogły jasno wykazać,
że podejmowane przez nie praktyki odpowiadają założeniom koncepcji CSR,
z drugiej zaś możliwa będzie niezależna weryfikacja owych działań dokonywana
przez zewnętrznych audytorów, a opierająca się na wytycznych wynikających
z przyjętych standardów.
Mimo mocnego uzasadnienia konieczności wypracowania i wprowadzania
w życie określonych standardów, jak dotąd nie udało się stworzyć jednolitych i powszechnie uznawanych procedur, które swoim zakresem obejmowałyby wszystkie obszary odpowiedzialności oraz wszystkie stosowane instrumenty. Chociaż
w ostatnich latach zaczęto opracowywać i rozpowszechniać liczne standardy służące ujednoliceniu odpowiedzialnej polityki społecznej, w dalszym ciągu dla wielu osób stanowią one niejasne zagadnienie. Wszelkie opracowania przybliżające
ich charakterystykę najczęściej zawierają w sobie wiele różnorodnych elementów,
które nie określają precyzyjnie czym są poszczególne standardy oraz dlaczego
i kiedy winny być one stosowane31.
Jedną ze wspólnych cech coraz liczniej wypracowywanych standardów jest
to, że wywodzą się one z tzw. prawa refleksyjnego odróżnianego od prawa przedmiotowego, które stanowione jest przez państwo i określa to, co prawnie dozwolone i zakazane – jednak z ograniczeniem do wprowadzania regulacji wskazujących pewne ogólne procedury – które powinny zostać wypełnione treścią przez
wewnętrzne indywidualne uregulowania firm lub innych podmiotów32.
Specyficzne sytuacje, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa oraz różnorodność norm ze względu na które przychodzi im działać, a także „pluralizm
wartości” w dzisiejszym społeczeństwie powodują, że niewykonalne wydaje się
wprowadzanie przez państwo jednolitego prawa odnoszącego się precyzyjnie
do każdych z występujących okoliczności. Rolę owego „wypełnienia” odgrywa właśnie prawo refleksyjne, którego podstawowym celem jest wykorzystanie
istniejących już regulacji prawnych do pobudzania biznesu, aby zachowywał
się „odpowiedzialnie”. Obecnie wśród najczęściej stosowanych standardów CSR
wyróżnić można pięć głównych grup, które zawierają w sobie wskaźniki skupiające się na różnych płaszczyznach i dziedzinach społecznej odpowiedzialności
(Tabela 1).

31

Por. Mapping Instruments for Corporate Social Responsibility, zob. https://books.google.pl/
books/about/Mapping_instruments_for_corporate_social.html?id=48hfAAAAIAAJ&redir_esc=y [25.02.2013].

32

Por. W. GASPARSKI, A. LEWICKA-STRZAŁECKA, B. ROK, G. SZULCZEWSKI: Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, [w:] W. GASPARSKI, A. LEWICKA-STRZAŁECKA, B. ROK, G. SZULCZEWSKI: Etyka Biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy, Warszawa 2002, s. 28.
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Tabela 1. Grupy standardów CSR.

Grupy standardów

Cele/założenia

Przykładowe
procedury

Standardy procesu
(Process standards)

Określenie procedur
kształtowania relacji
z interesariuszami,
komunikacji, budowania
systemów zarządzania

• AA1000
• GRI

Standardy wyników
Określenie dopuszczalnych • Global Compact
(Performance standards) działań i praktyk
• Konwencje MOP

Standardy zasad
(Fundation standards)

• Wytyczne OECD
• Zasady nadzoru
korporacyjnego
Określenie najlepszej
OECD
praktyki w poszczególnych
• Trójstronna
obszarach działalności
Deklaracja
• Zasady z Caux
• Green Paper

Standardy
certyfikowane
(Certification standards)

Określenie wymogów,
które powinien spełniać
system zarządzania
w wybranym obszarze

Standardy przeglądów
(Screening standards)

Określenie warunków
koniecznych do spełnienia
• FTSE4GOOD
przez firmę, aby mogła ona
• DJSGI
zostać zakwalifikowana
do wybranej grupy firm

• SA8000
• ISO14001
• EMAS

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: B. ROK: Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Warszawa 2004, s. 41; Mapping Instruments for Corporate Social Responsibility, zob. https://books.google.pl/books/about/Mapping_instruments_for_corporate_social.html?id=48hfAAAAIAAJ&redir_esc=y

Regulacje poprzez standardy postępowania, jako prawo refleksyjne mają wpływać na codzienne decyzje podejmowane na wszystkich szczeblach hierarchii
korporacyjnej oraz na to, by przedsiębiorstwa stawały się organizacjami aktywnie zaangażowanymi w ciągłe doskonalenie, dążące do wyjścia poza minima
wymagań określonych przepisami prawa przedmiotowego. Jednak aby móc tak
postępować, kadry firm potrzebują pewnej swobody umożliwiającej reagowanie
w możliwie najlepszy sposób na sytuacje charakterystyczne dla warunków działania każdej z nich. Nie można tego osiągać poprzez mnożenie przepisów prawa
przedmiotowego, ale tylko dzięki procedurom „pchającym” firmy do zastano-
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wienia się nad swoim postępowaniem oraz brania pod uwagę oczekiwań i wymagań nakładanych przez poszczególne grupy interesariuszy33. Dlatego właśnie
do głosu dochodzić zaczęły różnego typu organizacje, których celem jest opracowanie i wdrożenie określonych schematów postępowania, wyrażających się
w zastosowaniu zestandaryzowanych praktyk, zmierzających do zapewnienia wysokiej etycznej jakości zarządzania ludźmi i zasobami środowiska naturalnego.

ZAKOŃCZENIE
Przedstawione powyżej typologie działań i standardów określających praktyczną implementację założeń idei CSR mają charakter ogólnych postulatów. Niektóre z nich określają wyłącznie kierunek działań, inne wskazują konkretne kroki,
które powinny być podejmowane sukcesywnie przez zainteresowane podmioty.
Stworzenie całościowego i dobrze określonego planu działań na rzecz wzmacniania rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, dla każdej z uczestniczących w tym projekcie grupy interesariuszy, wymaga oczywiście pogłębionych
konsultacji. Powinny one odbywać się zarówno w poszczególnych grupach, jak
i – co pewnie najważniejsze – w ramach międzysektorowego forum. Realizacja
wypracowanego szczegółowego planu zależy bowiem w dużym stopniu od wewnętrznego przekonania, podzielanego przez wszystkich uczestników, że plan
ten będzie (jest) realistyczny, a więc możliwy do wykonania i – przede wszystkim – konieczny.
Proces wdrażania CSR w Polsce dopiero się rozpoczął. Co ważne, w dziedzinie tej, w stosunkowo krótkim czasie udało się już wiele zdziałać. Należy
jednak pamiętać, że CSR to nie tylko zestaw sztywnych wymogów i zasad, które
można narzucić podmiotom gospodarczym, krępując w ten sposób nie tylko ich
rozwój, ale ograniczając również progres społeczny. Koncepcja społecznej odpowiedzialności nakreśla bowiem szeroką wizję nowego miejsca – roli biznesu
w społeczeństwie – którego podstawowym elementem winno być wszechobecne
partnerstwo prowadzące do budowy dobra wspólnego, niezbędnego dla dalszego
rozwoju naszego kraju.
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STRESZCZENIE
Zasadniczym celem każdego przedsiębiorstwa jest wytwarzanie i pomnażanie
ekonomicznych korzyści, które do niedawna były jedynym czynnikiem warunkującym jego rynkowe i społeczne znaczenie. Jednakże dynamiczne zmiany
w otoczeniu biznesu i intensyfikacja globalnych procesów zmieniły wyobrażenia o współczesnym przedsiębiorstwie. Stopniowo rozwijało się i zaczyna dominować przekonanie, że nowocześni kierownicy powinni brać odpowiedzialność dla dobra społeczeństwa, podporządkowując swoją działalność etycznym
standardom i społecznie aprobowanym wyborom instrumentów ekonomicznych, społecznych i politycznych. Przedsiębiorcy powinni formułować reguły
etyczne mogące zmieniać zasady zachowań ludzkich, ważnych dla życia ogółu,
przyczyniając się do ochrony środowiska i stwarzać możliwości do pełniejszego zharmonizowania rozwoju społecznego. Kluczowym ujęciem tego dążenia
wydaje się być koncepcja społecznej odpowiedzialności korporacji (SCR) i idea
Zrównoważonego Rozwoju. Artykuł przedstawia główne założenia i teoretyczne
pojęcia ukształtowane w międzynarodowej współpracy przedstawicieli różnych
dyscyplin nauki, które rozwijano w krajowych i zagranicznych badaniach z reprezentantami biznesu. Zasadniczą częścią tego artykułu jest syntetyczna prezentacja rozwiązań SCR odwołujących się do obserwowanych podstawowych
biznesowych praktyk w tym zakresie.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – FROM IDEA TO PRACTICE
SUMMARY
The basis of actions for any business is to generate and maximize economic benefits, which until recently, have been the only factors determining its market and
social significance. However, the dynamic changes in the business environment
and intensifying global processes have changed the perception of the business.
Gradually, the belief that modern managers should take responsibility for the good
of society, subordinating their actions to ethical, social and ecological standards
begins to dominate. That’s why the most important task of modernity seems to be
an appropriate choice of economic, social and political instruments, and formulating ethical rules in such a way so as to make changes in human behavior, at all
levels, contributing to protecting the environment while creating opportunities
for further harmonious social development. The essential attempts at achieving
this state seem to be the concepts of Corporate Social Responsibility (CSR) and
Sustainable Development.
The article introduces the main assumptions of both theoretical concepts that
have already been developed within the framework of domestic and international
cooperation of representatives of various disciplines of science and business. An
important part of the article is also a synthetic presentation of practical CSR,
built on the basis of the observed business practices.
Key words: Corporate Social Responsibility (CSR), sustainable development
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WSTĘP
W nowoczesnym społeczeństwie prosumenckim niezwykle istotnym elementem
jego zrównoważonego rozwoju jest świadomość prawna obywateli. Polski system prawny w subiektywnym odbiorze społecznym zaliczany jest do skomplikowanych, a akty prawne, nawet te powszechnie obowiązujące, nierzadko stwarzają trudności w poznaniu, zrozumieniu i przewidzeniu konsekwencji, jakie
wywołują w stanie prawnym poszczególnych jednostek. Mimo zmian idących
w kierunku ułatwienia obywatelom udziału w życiu gospodarczym kraju, na
które składają się: uproszczenia przy rejestracji działalności gospodarczej, poszerzenia praw konsumentów, w szczególności prawa do informacji, zwrotu towarów i odstąpienia od umowy, jak również prawo wyboru dostawców mediów,
można zaobserwować niedosyt świadomości prawnej oraz ustrojowej w zakresie
prawa energetycznego. Składa się na to wiele przyczyn: brak zagadnień prawnych w programach edukacyjnych szkół średnich, niewielkie zainteresowanie
mainstreamowych mediów tematyką społeczeństwa prosumenckiego, a także
szybko zmieniające się koncepcje, programy i założenia polityki energetycznej
kraju i ciągłe poszukiwanie najlepszych rozwiązań, a co za tym idzie, zmiany
materii tej gałęzi prawa.
Świadomość prawna członków społeczeństwa prosumenckiego powinna obejmować nie tylko znajomość tej tematyki w najwęższym zakresie, czyli dotyczącym konsumentów (odbiorców końcowych) różnych form energii, ciepła i paliw,
lecz także generalną wiedzę odnośnie funkcjonowania krajowej (a także w ograniczonym zakresie porównawczym unijnej i światowej) gospodarki energetycznej, perspektyw jej rozwoju, działania w sytuacjach zagrożeń (i metod reakcji
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oraz zapobiegania takim sytuacjom) oraz korzyści (także tych dotyczących bezpośrednio indywidualnego gospodarstwa domowego) związanych z wdrożeniem
elementów gospodarki niskoemisyjnej.
Realizację powyższych celów można osiągnąć jedynie poprzez odpowiednie
przedstawienie powyższych zagadnień, poddanie ich analizie krytycznej dzięki
porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi oraz skłonienie do samodzielności
w podejmowaniu decyzji i wyborów, co do zakresu wdrożenia poszczególnych
elementów i nowatorskich rozwiązań.

1. REGULACJE PRAWNE POLSKIEJ ENERGETYKI
W Polsce najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja, regulująca społecznogospodarcze podstawy państwowości. Jednakże aktem rangi ustawowej najszerzej
regulującym zagadnienia energetyczne jest Ustawa Prawo Energetyczne [u-pe]1.
Ustawa ta weszła w życie 5 grudnia 1997 roku2 i poddała kompleksowej regulacji zagadnienia dotyczące polityki energetycznej kraju, zaopatrzenia w energię
oraz paliwa, jak również działalność przedsiębiorstw energetycznych i postępowanie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego.
1.1. Podstawowe akty prawa energetycznego
Dostosowanie regulacji energetycznej do wymogów gospodarki wolnorynkowej oraz pretendowanie Polski do integracji ze Wspólnotą Europejską stały się
podstawą stworzenia nowoczesnej regulacji, zastępującej ustawę z 1984 roku3.
U-pe definiuje najważniejsze pojęcia, takie jak: rodzaje energii (elektrycznej
oraz cieplnej), rodzaje paliw (gazowe, stałe i ciekłe), obrót energią, sprzedaż,
przesyłanie i dystrybucję oraz pojęcia operatora, odbiorcy i użytkownika. Określone zostały również zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego
oraz pozycja organu regulującego gospodarkę paliwami i energią (Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki [Prezes URE]).
Istotnymi ustawowymi zapisami są regulacje umów zawieranych na rynku
energii, prawo do wyboru sprzedawcy paliw gazowych i energii elektrycznej oraz
spory na gruncie prawa energetycznego. Materia ustawowa obejmuje również koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie prawa energetycznego oraz
kary pieniężne nakładane w formie indywidualnych aktów administracyjnych na
podmioty uczestniczące w obrocie energią i paliwami. Z punktu widzenia odbiorcy
energii elektrycznej i cieplnej, ważnym aspektem ekonomicznym jest znajomość
zasad kształtowania taryf tych form energii. Materię tę regulują akty wykonawcze
1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm).

2

Art. 21 ustawy Prawo energetyczne, dotyczący powołania Prezesa URE wszedł w życie
4 czerwca 1997 r.

3

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. z 1984 r., nr 21, poz. 96).
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do ustawy „Prawo energetyczne”4, których lektura uzmysławia konsumentowi,
jakie składniki włączane są przez przedsiębiorstwa energetyczne do taryf energii
elektrycznej, cieplnej i paliw gazowych.
Drugą grupą krajowych przepisów prawnych regulujących kwestie istotne
z perspektywy prosumenta są regulacje dotyczące pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, zawarte w ustawie o odnawialnych źródłach energii [u-OZE]5.
Ustawa ta zawiera tzw. poprawkę prosumencką dającą możliwość wytwarzania
przez prosumentów prądu na potrzeby własne oraz jego sprzedaż na polski rynek. W ustawie został zagwarantowany odbiór energii elektrycznej od prosumenta (przez 15 lat, ale nie dłużej niż do 2035 roku) oraz jej preferencyjna cena
(w stosunku do rynkowej ceny energii elektrycznej uzyskiwanej drogą klasyczną
z zakładu energetycznego). Przyjęcie takiej regulacji prawnej nie odbyło się bez
przeszkód na drodze legislacyjnej (Senat ograniczył gwarantowane taryfy zakupu
energii od mikroproducentów) oraz spowodowało medialną burzę zwolenników
i przeciwników zaproponowanych rozwiązań6, jednakże ostatecznie ustawa została uchwalona w kształcie korzystnym dla producentów i sprzedawców tzw.
zielonej energii.
W zakresie regulacji wspólnotowej, najważniejszymi aktami prawnymi z materii energetyki prosumenckiej są: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej7 oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych8. Pierwsza dyrektywa (zwana „dyrektywą energetyczną”) zobowiązywała
Polskę do wprowadzenia konkurencji na rynku energetycznym, modernizacji
sieci dystrybucyjnej oraz wprowadzenia sieci inteligentnych (sieci smart grid,
które umożliwiają dwukierunkowy przepływ energii i informacji, ułatwiając integrację w infrastrukturze sieci oraz optymalizując zarządzanie poborem energii)9. Druga z dyrektyw (nazywana „dyrektywą bezpieczeństwa”) nakładała na
4

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U.
z 2011 r., nr 189, poz. 1126 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r., nr 193, poz. 1423).

5

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478).

6

Klasyczne rozumienie prosumenta, jako odbiorcy, który podejmuje produkcję energii
elektrycznej tylko na własne potrzeby postuluje prof. J. POPCZYK: Energetyka prosumencka: o dynamice interakcji dwóch trajektorii rozwoju w energetyce, Gdańska Akademia
Bankowa, Gdańsk 2014, s. 10.

7

Dyrektywa 2009/72/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r.

8

Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r.

9

J. MALKO: Smart w energetyce – moda czy konieczność?, „Przegląd Elektrotechniczny”, nr 6,
2011.
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nasze państwo obowiązki: wyznaczenia operatorów sieci elektrycznych i gazowych, umożliwienia operatorom systemów elektroenergetycznych skutecznych
i niezależnych działań w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego
oraz rozdzielania działalności operatorskiej od dystrybucyjnej. Dyrektywy zostały w większości zaimplementowane do przepisów ustaw: Prawo energetyczne
oraz Odnawialne źródła energii.
1.2. Podstawy prawne oraz formy działalności przedsiębiorstw energetycznych
Podstawy tworzenia ustroju oraz działania przedsiębiorstw energetycznych regulują odpowiednie przepisy ustaw: u-pe, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [u-sg]10 oraz Kodeksu cywilnego [KC]11. Art. 3 ustawy u-pe definiuje
przedsiębiorstwo energetyczne, jako „podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania,
dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi albo przesyłania dwutlenku węgla”. Jest to definicja zasadniczo różniąca się od definicji przedsiębiorstwa z art.
551 KC, który wymienia (w otwartym katalogu) składniki przedmiotowe przedsiębiorstwa bez określenia zakresu zadań gospodarczych, realizowanych przez
przedsiębiorstwo. Pojęcie „działalność gospodarcza” wg art. 2 u-sg, obejmuje:
„zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową (…) wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły”. Dopóki więc prosument nie wykonuje zarobkowej działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży energii
elektrycznej, a energię tę pożytkuje na własne potrzeby, nie będzie traktowany
on jako przedsiębiorstwo energetyczne. Kolejnym aspektem istotnym z punktu
widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego jest forma prawna,
w jakiej prowadzić może ono działalność gospodarczą. Prawo energetyczne nie
stawia konkretnych wymogów, co do formy prawnej, należy więc odnieść się
ponownie do u-sg, która jako przedsiębiorców wymienia: osoby fizyczne i prawne, jak również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, a mające
zdolność prawną oraz wspólników spółek cywilnych, o ile wykonują działalność
gospodarczą.
Rodzajem przedsiębiorstwa energetycznego, wyróżnionym w u-pe, jest „przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo” (PZP). Jest to przedsiębiorstwo odpowiedzialne za co najmniej jedną z funkcji wytwarzania lub dostawy energii elektrycznej
oraz gazu i co najmniej jedną z funkcji przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu12. Z budowy takich przedsiębiorstw wynika ich uprzywilejowana
(a nawet monopolistyczna) rola na rynku energetycznym, co może doprowadzić
10

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584).

11

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

12

B. NOWAK: Rozdział przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo w sektorze energii elektrycznej i gazu na podstawie dyrektyw elektroenergetycznej i gazowej, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, nr 8, 2007, s. 2.
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do zachwiania wolną konkurencją w tym sektorze gospodarki. Dlatego też, aby
zwiększyć zakres obowiązywania zasad wolnorynkowych w sektorze energetycznym Unii Europejskiej, od początku XXI wieku, zgodnie z zaleceniami unijnymi,
następuje częściowa liberalizacja rynku energii i paliw. Zdecydowana większość
przedstawicieli krajowej doktryny prawniczej stoi jednakże na stanowisku, że całkowita liberalizacja rynku energii jest niemożliwa, przede wszystkim ze względu na traktowanie energii jako „dobra publicznego”. Stąd też wynika zaliczanie
prawa energetycznego do prawa publicznego13. Działania liberalizujące można
natomiast rozpatrywać na czterech poziomach: 1) dostępu stron trzecich do sieci
energetycznych14, 2) możliwości wyboru sprzedawcy paliw gazowych i energii
elektrycznej przez jej odbiorcę, 3) uwolnienia cen paliw gazowych i energii elektrycznej, 4) zasady unbundlingu, czyli nakazu rozdzielenia działalności przesyłowej i dystrybucyjnej od działalności wytwórczej i obrotowej15. Rozdzielenie
to odbywa się poprzez: odrębną strukturę prawną przedsiębiorstw (unbundling
prawny), odrębnie prowadzoną księgowość (unbundling księgowy) oraz odrębną
strukturę władz tych podmiotów (unbundling funkcjonalny)16. W Polsce rozpoczęto liberalizację rynku energetycznego w 2007 roku i cztery największe koncerny energetyczne17 wyodrębniły ze swojej struktury spółki odpowiedzialne za
wybraną część działalności (np. Tauron Dystrybucja S.A. – operator systemu dystrybucyjnego18). Natomiast ogólnopolskim operatorem systemu przesyłowego19 są
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

2. ZAŁOŻENIA POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI
2.1. Bezpieczeństwo energetyczne kraju
Bezpieczeństwo energetyczne kraju stanowi jeden z najważniejszych filarów gospodarki i komfortu społecznego każdego z nowoczesnych państw. Idealną sytuacją jest samowystarczalność energetyczna, a bardziej realną wysoka niezależność,
wynikająca z dywersyfikacji źródeł pozyskiwania wszelkich form energii. Jednakże, coraz większa konsumpcja energii (głównie elektrycznej) przez odbiorców
13

A. SZAFRAŃSKI: Prawo energetyczne, C.H. Beck, Warszawa 2014, s. 39.

14

Tzw. zasada TPA (ang. Third Party Access).

15

M. CZARNECKA, (red.): Konsument na rynku energii elektrycznej, C.H. Beck, Warszawa 2013,
s. 23–24.

16

Z. MURAS: Nowe prawo energetyczne, KUL, Lublin 2013, s. 186.

17

Enea S.A., Energa S.A., PGE S.A., Tauron Polska S.A.

18

Sieć dystrybucyjna – sieć i oprzyrządowanie do dystrybucji prądu o napięciu 110 kV lub
mniejszym, służy dystrybucji regionalnej.

19

Sieć przesyłowa – sieć przesyłająca energię elektryczną z elektrowni do węzła sieci dystrybucyjnych, przesyła prąd o wysokich napięciach od 220 kV do 750 kV.
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indywidualnych, mimo stosowania przez nich efektywniejszych energetycznie
urządzeń, a także uzależnienie pozyskiwania surowców energetycznych ze źródeł
zagranicznych stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i konieczność regulacji działań podmiotów odpowiedzialnych w przypadku kryzysu. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo energetyczne opierać powinno się na trzech filarach: dywersyfikacji dostaw energii, systemie zapasów (magazynowania) energii
oraz, co podkreślane jest często jako najważniejszy filar, solidarności i wzajemnym wsparciu krajów sąsiednich (Unii Europejskiej)20.
Postępowanie na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego kraju
normuje art. 11 u-pe. Z zagrożeniem bezpieczeństwa energetycznego mamy do
czynienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z czterech sytuacji: długookresowym brakiem równowagi na rynku paliwowo-energetycznym, zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zagrożeniem bezpieczeństwa
osób lub zagrożeniem wystąpienia znacznych strat materialnych. Ustawa daje
możliwość odpowiednim organom (Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, wojewodom oraz jednostkom z art. 21a u-pe) ograniczenia sprzedaży, dostarczenia
i odbioru energii elektrycznej, cieplnej oraz paliw.
Jak wynika z powyższych przepisów, działania antykryzysowe mają formę
reglamentacyjną. W interesie odbiorców energii jest zatem samodzielne zwiększenie możliwości zaopatrzenia się w alternatywne metody pozyskiwania energii, w szczególności z wykorzystaniem jej odnawialnych źródeł.
2.2. Polityka energetyczna państwa
Planowanie i cele polityki energetycznej Polski regulują przepisy z art. 13–15
u-pe. Założenia tej polityki ujęte są obecnie w dokumencie „Polityka energetyczna państwa do 2030 roku”21, który obejmuje ocenę działań za poprzedni okres,
planowane działania na okres lat 4 oraz prognozę nie krótszą niż okresu 20-letniego. Przyjęcie polityki energetycznej państwa należy do Rady Ministrów, która na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, dokonuje tej czynności
w drodze uchwały.
Szeroko rozumianymi celami polityki energetycznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu gospodarki konkurencyjnej,
zwiększenia efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Poprawa efektywności energetycznej (jako cel priorytetowy) ma zostać dokonana m.in. poprzez: wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla systemów kogeneracji22, w tym
małych źródeł gminnych poniżej 1 MW, wprowadzenie świadectw charakterys20

A. SZAFRAŃSKI: Prawo energetyczne… op. cit., s. 192 i nast.

21

„Polityka energetyczna państwa do 2030 roku” – obwieszczenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2009 roku (MP z 2010 r., nr 2, poz. 11), przyjęta przez Radę Ministrów 10 listopada
2009 roku.

22

Kogeneracja – wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w jednym procesie technologicznym, co przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej (oszczędności do ok. 30%).
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tyki energetycznej budynków, świadectw efektywności energetycznej23, wspieranie rozwoju i wdrażania technologii ograniczających zużycie energii oraz prowadzenia kampanii informacyjnych i edukacyjnych. Wzrost bezpieczeństwa dostaw
paliw i energii osiągnięty ma być w drodze: racjonalnego gospodarowania zasobami paliwowymi i energetycznymi, którymi dysponuje Polska, dywersyfikacji
dostaw, w szczególności poprzez budowę nowych systemów przesyłowych oraz
magazynów nośników energii pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych, jak również zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii do 15% w roku 2020.
Z kolei cele dotyczące rozwoju rynków konkurencyjnych mają zostać zrealizowane za pomocą: likwidacji barier przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej
i gazu przez odbiorcę, stymulacji elastyczności taryf i rozwiązań dostosowanych do sytuacji ekonomicznej i zapotrzebowania odbiorcy oraz tworzenia rezerw mocy, w celu stabilizacji rynku energii elektrycznej. Ostatni z celów, czyli
zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko naturalne, obejmuje
następujące działania: zarządzanie limitami emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (pyłów, tlenków i zanieczyszczeń organicznych), promowanie ekologicznych technologii pozyskiwania energii oraz
zmniejszenie ilości odpadów dzięki ich racjonalnemu przetwarzaniu. Jak wynika z powyższego zestawu działań, wdrożenie efektywności energetycznej osiągane jest w dużej mierze w drodze instrumentów prawnych. Według poglądów
doktryny, niemożliwym wydaje się uzyskanie efektywności energetycznej wyłącznie dzięki impulsom ekonomicznym, występującym w gospodarce24.
Założenia „Polityki energetycznej państwa do 2030 roku”, zawierają (choć
w różnym stopniu) rozwiązania pro prosumenckie, gdyż prosument stwarza alternatywne, czyste i konkurencyjne źródła pozyskiwania różnych postaci energii,
przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju i uelastycznienia rynku energetycznego.
2.3. Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej
Wdrażanie gospodarki niskoemisyjnej25 pozostaje w silnej korelacji z celami
polityki energetycznej kraju, w szczególności z celem zmniejszającym oddziaływanie energetyki na środowisko naturalne. Gospodarka niskoemisyjna obejmuje efektywne zużywanie różnych postaci energii, co powinno doprowadzić do
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla.
Realizacja założeń niskoemisyjności zawarta została w „Pakiecie energetyczno23

Świadectwo efektywności energetycznej (pot. Biały certyfikat) – dokument uzyskiwany
przez przedsiębiorstwo, za zastosowanie technologii proefektywnościowych. W przypadku
nie uzyskania certyfikatu przez podmioty do tego zobowiązane, mają one obowiązek uiścić
opłatę zastępczą.

24

A. SZAFRAŃSKI: Prawo energetyczne… op. cit., s. 214.

25

Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy lub low-carbon economy).
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-klimatycznym”26, jako jeden z trzech głównych filarów tego pakietu, nakazując
krajom członkowskim Wspólnoty Europejskiej redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 roku, w stosunku do wielkości emisji w roku 1990.
Z zagadnieniami emisyjności wiąże się działanie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS)27. System ten zakłada przyznanie każdemu z państw unijnych
określonej puli emisji dwutlenku węgla, po wyczerpaniu której przedsiębiorstwa
energetyczne mają prawo do zakupu dodatkowych uprawnień na giełdzie w Londynie lub we Frankfurcie28. Jako, że produkcja energii w Polsce opiera się w zdecydowanej części na systemach wysokoemisyjnych (elektrownie węglowe), działanie systemu ETS jest przedmiotem dyskusji i głosów krytycznych płynących
z krajowych środowisk politycznych i naukowych. Podkreślana jest konieczność
sprawiedliwego podziału obciążeń klimatycznych29 oraz uwzględnienia różnorodnego poziomu i prędkości rozwoju nowoczesnej gospodarki niskoemisyjnej
w różnych państwach Unii Europejskiej.
W 2011 roku Rada Ministrów RP przyjęła „Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej”30, którego istotą jest zwiększenie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, wynikających
ze zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wskazanie priorytetów
i działań, jakie należy wdrożyć. Do działań tych zaliczane jest: wspieranie innowacyjnych technologii produkcji energii, transfer technologii z uczelni do
przedsiębiorców oraz zwiększenie świadomości społecznej w zakresie racjonalizacji gospodarowania energią. Promowanie energii uzyskiwanej ze źródeł
odnawialnych zgodne jest z wytycznymi Unii Europejskiej31, która zaleca różne
formy pomocy państwowej, np. pomoc inwestycyjną, ulgi podatkowe lub taryfy
gwarantowane dla „zielonej energii”. Jednakże, jak w każdej postaci interwencjonizmu państwowego, wskazane jest zachowanie równowagi, co przejawia się

26

„Pakiet klimatyczno-energetyczny”, nazywany powszechnie „Pakietem 3x20” – przedstawiony 10 stycznia 2007 przez Komisję Europejską, zatwierdzony 9 marca 2007 przez Parlament Europejski, przyjęty, w rozwiązaniu kompromisowym, 11 grudnia 2008 roku na
szczycie przywódców krajów członkowskich w Brukseli.

27

Europejski System Handlu Emisjami (ang. EU Emissions Trading System – ETS) – oparty
na „Protokole z Kioto” z 16 lutego 2005, mający pierwotnie obowiązywać do końca 2012
roku, przedłużony do roku 2020 podczas konferencji klimatycznej ONZ w Dausze.

28

Od 2012 roku Rejestr Uprawnień do Emisji CO2, w części krajowej prowadzony jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy wykonujący zadania Krajowego
Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

29

Sprawiedliwy podział obciążeń klimatycznych (ang. fair burden sharing).

30

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 sierpnia 2011 r.

31

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. U. UE L 09.140.16).
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w zasadzie zrównoważonego rozwoju, czyli utrzymania balansu między: rozwojem gospodarczym, rozwojem społecznym i ochroną środowiska32.
Z punktu widzenia prosumenta wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej (na
małą skalę) jest automatycznym następstwem działań, jakie podejmuje stając się
prosumentem. Należą do nich m.in.: budowa budynków niskoenergetycznych33
oraz pasywnych34, przystosowywanie istniejących, konwencjonalnych budynków do mniejszego zużycia energii (m.in. poprzez odpowiednią termomodernizację), wdrożenie technologii inteligentnych systemów zarządzania mediami (inteligentnych domów), stosowanie pojazdów ekologicznych oraz odpowiedniego
stylu ekojazdy, jak również świadoma gospodarka energią elektryczną.
2.4. Regulacja gospodarki paliwami i energią
Organem odpowiedzialnym za regulację gospodarką paliwami i energią jest Prezes URE35. Jest on centralnym organem administracji rządowej, powoływanym
przez Prezesa Rady Ministrów w drodze konkursu. Rolą Prezesa URE jest szeroko rozumiane równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i ich
klientów. Realizację tego celu Prezes URE dokonuje poprzez czynności czterech
rodzajów:
• koncesyjne – przyznawanie i cofanie koncesji przedsiębiorcom mającym
zamiar prowadzić działalność podlegającą reglamentacji państwowej,
• regulujące – zatwierdzanie taryf energii i paliw gazowych oraz innych
opłat na rynku energii,
• kontrolne – kontrolowanie działalności operatorów, standardów jakości
energii i paliw; ma również prawo do nakładania kar pieniężnych oraz
rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku energetycznego,
• informacyjne – publikowanie taryf, informacji dotyczących efektywności
energetycznej oraz sporządzanie Raportu dotyczącego funkcjonowania
krajowego systemu elektroenergetycznego (co 2 lata).
Organem pomocniczym Prezesa URE jest Urząd Regulacji Energetyki, w którego skład wchodzą oddziały terenowe zlokalizowane w ośmiu miastach wojewódzkich Polski, z których każdy obejmuje swoją właściwością miejscową dwa
województwa36. Do głównych zadań oddziałów URE należy prowadzenie postępowań o udzielenie koncesji, zatwierdzenie taryf, rozpatrywanie skarg na działalność przedsiębiorstw energetycznych oraz rozstrzyganie sporów i nakładanie
kar pieniężnych.
32

K. SOBIERAJ: Nowe prawo energetyczne… op. cit., s. 70.

33

Budynki w standardzie ok. 50 kWh/m 2/rok.

34

Budynki w standardzie ok. 15 kWh/m 2/rok.

35

Art. 21 i 23 u-pe.

36

Art. 22 u-pe.
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3. KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I KARY PIENIĘŻNE
Ograniczenie swobody podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej traktować należy jako wyjątek od zasady wolności gospodarczej wyrażonej w art. 20
Konstytucji RP37. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny38.
W zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze
energetycznym mamy do czynienia z ustawowymi ograniczeniami prowadzenia
działalności gospodarczej wyrażonymi w u-pe i w u-OZE. Podjęcie i prowadzenie rodzajów działalności taksatywnie wymienionych w tych ustawach wymaga
uzyskania koncesji bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej. Natomiast
naruszenie obowiązku uzyskania koncesji czy też wpisu do rejestru działalności
regulowanej jest przez państwo sankcjonowane. Kodeks wykroczeń39 przewiduje, że kto wykonuje działalność gospodarczą m.in. bez wymaganego wpisu do
rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji, podlega karze
ograniczenia wolności albo grzywny.
W literaturze wskazuje się, że „Koncesja jest aktem administracyjnym, który
osobie fizycznej lub prawnej nadaje uprawnienia do wykonywania określonej
działalności, najczęściej produkcyjnej lub usługowej”40. Zatem, koncesja stanowi swoistą zgodę organu administracji publicznej, wyrażoną w formie decyzji
administracyjnej na wykonywanie określonej działalności gospodarczej.
Z wyłączeniem przypadków określonych w u-pe, koncesja wymagana będzie
w zakresie: wytwarzania paliw lub energii, magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego
gazu ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, jak również magazynowania paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, obrotu paliwami lub energią i przesyłania dwutlenku węgla41. Jednocześnie u-OZE stanowi,
że podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji na
zasadach i warunkach określonych w u-pe, z wyłączeniem wytwarzania energii
elektrycznej: w mikroinstalacji, w małej instalacji, z biogazu rolniczego oraz wy-

37

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78,
poz. 483 ze zm.).

38

Zob. art. 22 Konstytucji.

39

Por. art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482
ze zm.). Niezależnie od kary przewidzianej w kodeksie wykroczeń, u-pe w określonych sytuacjach przewiduje możliwość wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie działalności
bez uzyskania wymaganej prawem koncesji (zob. art. 56 ust. 1 pkt 12a u-pe i art. 168 pkt 14
u-OZE).

40

J. BOĆ: Prawo administracyjne, Wrocław 1998, s. 301.

41

Zob. art. 32 u-pe.
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łącznie z biopłynów42. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji oraz działalność
gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii, a także energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest działalnością regulowaną w rozumieniu u-sg i wymaga wpisu do stosownego rejestru.
I tak, rejestr wytwórców energii w małej instalacji prowadzi Prezes URE43, natomiast organem prowadzącym rejestr wytwórców biogazu jest Prezes Agencji Rynku Rolnego44. U-OZE określa wymogi, jakie zawierać powinien wniosek o wpis
do tego rejestru i obowiązki wytwórców w zakresie posiadanych dokumentów (np.
posiadanie tytułu prawnego do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza czy też dysponowanie odpowiednimi obiektami
lub instalacjami w tym urządzeniami technicznymi)45. Odmowa wpisu do rejestru
następuje w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku, gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania danej działalności gospodarczej lub
w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru z przyczyn określonych w ustawie wytwórcę wykreślono z tego rejestru46.
Co do zasady, u-pe nie przewiduje ograniczeń podmiotowych w zakresie koncesjonowania, co oznacza, że z wnioskiem o udzielenie koncesji może wystąpić
zarówno osoba fizyczna zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą, jak
i osoba prawna, jeżeli spełni przesłanki pozytywne określone w art. 33 ust. 1 u-pe
(m.in. dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi, ma możliwości techniczne wykonywania działalności czy też zapewni zatrudnienie osób o właściwych
kwalifikacjach zawodowych) i jednocześnie, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne określone w art. 33 ust. 3 u-pe, których zaistnienie zawsze spowoduje odmowę jej udzielenia (m.in. nie może być wydana koncesja wnioskodawcy, który
znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji czy też skazanemu
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem
działalności gospodarczej określonej ustawą).
Prezes URE może uzależnić udzielenie koncesji od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich,
mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, w tym szkód w środowisku47. Przy czym, powodem uzależnienia udzielenia
koncesji od złożenia zabezpieczenia mogą być wątpliwości organu koncesyjnego
dotyczące kondycji finansowej wnioskodawcy48.
42

Art. 3 u-OZE.

43

Art. 8 u-OZE.

44

Art. 24 u-OZE.

45

Art. 9 i 25 u-OZE.

46

Art. 13 i 29 u-OZE.

47

Art. 38 u-pe.

48

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SK 33/07.
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Przepisy szczególne, w stosunku do podmiotów w nich określonych, mogą
wyłączyć (wprost, bądź pośrednio) możliwość prowadzenia działalności gospodarczej innej niż ta, do której podmioty te zostały powołane, w zakresie energetyki np. w przypadku gminy. Wyjaśnić należy, że podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu u-sg, np. nie sprzedaje wytworzonego ciepła
podmiotom zewnętrznym, tylko zużywa je na własne potrzeby, nie będzie musiał
ubiegać się o koncesję. U-OZE przewiduje pewne udogodnienia dla prosumenta, a mianowicie wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
w mikroinstalacji będący osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej regulowanej ustawą u-sg, który wytwarza energię elektryczną w celu jej
zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną
wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej49. Powyższa sprzedaż nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu
u-sg i nie wymaga ani koncesji ani wpisu do rejestru działalności regulowanej,
inaczej niż było przed wejściem w życie u-OZE, gdy prosument, aby sprzedawać
nadwyżkę energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, uprzednio musiał zarejestrować działalność gospodarczą oraz uzyskać koncesję. Jednocześnie wyjaśnić
należy, że Prezes URE w świetle przepisów prawa energetycznego nie ma kompetencji do udzielenia z urzędu koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w sferze energetyki przedsiębiorcy, który takiej działalności nie zamierza prowadzić50. Wprawdzie Prezes URE może nakazać przedsiębiorstwu energetycznemu,
pomimo wygaśnięcia koncesji, dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją
przez okres nie dłuższy niż 2 lata, jeżeli wymaga tego interes społeczny51, ale
dotyczy to sytuacji kiedy dany podmiot miał udzieloną koncesję, która następnie
wygasła. Przykładowo prosument nie może żądać aby Prezes URE udzielił koncesji na dystrybucję energii elektrycznej podmiotowi, który o nią nie wystąpił,
ale który na skutek zmian organizacyjno-prawnych stał się właścicielem sieci
elektroenergetycznej i mógłby przyłączyć prosumenta do niej.
W decyzji udzielającej koncesji organ może określić szczególne warunki wykonywania działalności koncesyjnej52, które koncesjonariusz powinien spełnić.
Przy czym, art. 41 u-pe daje możliwość dokonania, na wniosek koncesjonariusza, zmiany warunków wydanej mu koncesji. Naruszenie warunków określonych w koncesji skutkować może określonymi sankcjami administracyjnymi.
Najbardziej rygorystycznym skutkiem naruszenia warunków koncesji może być
jej cofnięcie53 czyli „odebranie” zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności, mniej dotkliwym nałożenie na przedsiębiorstwo energetyczne lub na jego
49

Por. art. 4 u-OZE.

50

Postanowienie Sądu Antymonopolowego (obecnie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) z dnia 12 maja 1999 r., sygn. akt XVII Ame 19/99.

51

Zob. art. 40 u-pe.

52

Por. art. 48 u-sg czy art. 37 u-pe.

53

Zob. szczegółowe regulacje zawarte w art. 58 ust. 2 u-sg.
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kierownika kary pieniężnej54. Katalog przewinień zagrożonych karą pieniężną
został enumeratywnie wymieniony w powołanych wyżej ustawach. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z u-pe, sankcjonowana
karą pieniężną nakładaną przez Prezesa URE ma charakter odpowiedzialności
obiektywnej. Nie jest zatem konieczne wykazanie winy karanego podmiotu55.
U-pe nie przewiduje aby koncesja udzielana była „dożywotnio” tj. na czas nieokreślony, wręcz przeciwnie, wyraźnie stanowi, że koncesji udziela się na czas
oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca
wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy56. Zgodzić należy się z poglądem
wyrażonym w doktrynie, że „od uznania organu administracji zależy na jaki okres
zostanie udzielona koncesja”57, nie mniej organ udzielając koncesji uwzględni rozsądne żądania wnioskodawcy w tym zakresie. W praktyce, Prezes URE udziela
obecnie koncesji maksymalnie do 31 grudnia 2030 r., albowiem zakreślając ten
termin, bierze pod uwagę cele polityki państwa w zakresie energetyki określone
w dokumencie rządowym przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada
2009 r. – „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”. Przedsiębiorstwo energetyczne, jeżeli zamierza kontynuować prowadzenie koncesjonowanej działalności po terminie, na który koncesja została mu udzielona powinno złożyć wniosek
o przedłużenie ważności koncesji nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem58. Uchybienie temu terminowi skutkować będzie koniecznością złożenia
wniosku o udzielenie nowej koncesji w przypadku zamiaru dalszego prowadzenia
działalności koncesjonowanej, albowiem z upływem okresu jej obowiązywania
koncesja wygasa z mocy prawa59, bez konieczności podejmowania jakichkolwiek
czynności przez koncesjonariusza lub Prezesa URE. Optymalnym rozwiązaniem
jest więc sytuacja, w której nowa koncesja wchodzi w życie w następnym dniu po
dniu, w którym wygasła poprzednia.
Podmiot, który zamierza wykonywać działalność gospodarczą podlegającą
koncesjonowaniu, może ubiegać się o wydanie promesy koncesji – czyli swoistego „przyrzeczenia” organu administracji publicznej, iż po spełnieniu warunków
określonych w decyzji administracyjnej (promesie) wydana zostanie koncesja.
Wydanie promesy pozwoli danemu podmiotowi na przygotowanie się do prowadzenia koncesjonowanej działalności, np. pozwoli na dokończenie danej inwestycji lub uzyskanie odpowiednich pozwoleń bez nadmiernego ryzyka nieuzyskania koncesji.
54

Art. 56 ust. 1 pkt 12 u-pe.

55

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2011 r., sygn. akt III SK 10/11.

56

Art. 36 u-pe.

57

M. CZARNECKA, T. OGŁÓDEK: Prawo energetyczne komentarz, Branta, Bydgoszcz–Katowice
2007, s. 438.

58

Art. 39 u-pe.

59

Art. 42 u-pe.
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4. UMOWY ZAWIERANE NA RYNKU ENERGII ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
PROSUMENTA ORAZ ROZSTRZYGANIE SPORÓW NA GRUNCIE PRAWA
ENERGETYCZNEGO

Umowy zawierane na rynku energetycznym są umowami w rozumieniu prawa
cywilnego, a ich rodzaje wymienione zostały wprost w u-pe. Umowa w rozumieniu najogólniejszym to czynność prawna, która powoduje powstanie stosunku
zobowiązaniowego wiążącego strony tej czynności.
Zarówno dla prosumenta, jak i dla przedsiębiorstwa energetycznego czy też
odbiorcy szczególne znaczenie mają następujące umowy: umowa o przyłączenie
do sieci, umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług dystrybucji bądź też
umowa kompleksowa – zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i umowy
o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych lub energii. Zgodzić się należy
ze stanowiskiem wyrażonym w doktrynie60, że umowa kompleksowa występuje
w dwóch odmianach:
• umowa kompleksowa, o której mowa w art. 5 ust. 3 u-pe. Zawierana jest
pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym
się obrotem paliwami gazowymi i energią (sprzedawcą), które w zakresie postanowień dotyczących sprzedaży paliw gazowych i energii działa
w imieniu własnym, natomiast w zakresie pozostałych postanowień działa
w imieniu przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją paliw gazowych
i energii;
• umowa kompleksowa, o której mowa w art. 5 ust. 4 u-pe. Ten rodzaj umowy kompleksowej przewiduje sporządzenie jednego dokumentu – jednej
umowy – zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych i energii, przy czym umowa
o świadczenie usług dystrybucji zawierana jest przez sprzedawcę w imieniu i na rzecz odbiorcy z przedsiębiorstwem świadczącym te usługi.
Zrodzić może się pytanie, czy i która z rodzajów umów kompleksowych znajdzie zastosowanie w przypadku umów zawieranych z prosumentami. Zależeć to
będzie od woli stron zawierających dany kontrakt, jednak wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem mogłoby być zawarcie umowy kompleksowej, o której
mowa w art. 5 ust. 4 u-pe, połączonej z umową sprzedaży nadwyżki energii do
sieci. Stronami takiej umowy będą z jednej strony prosument, a z drugiej zarówno przedsiębiorstwo obrotu, jak i dystrybutor energii elektrycznej. Umowa
ta będzie zawierała elementy zarówno umowy sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci i świadczenie usług dystrybucyjnych w tym zakresie, jak
i zakupu energii elektrycznej na potrzeby odbiorcy-prosumenta i świadczenia
usług dystrybucyjnych w tym zakresie. Umowa taka uznana może być za umowę
nienazwaną. Kwestią wymagającą rozważenia będzie odpowiedź na pytanie, czy
będzie istnieć obowiązek zawarcia umowy w kontekście zapisów u-pe i u-OZE,
60

Zob. M. SWORA, Z. MURAS: Prawo energetyczne – Komentarz, Wolters-Kluwer, Warszawa
2010, s. 465.
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które zawierają zamknięty katalog sytuacji, i w których na przedsiębiorstwie
energetycznym ciąży publicznoprawny obowiązek zawarcia określonego kontraktu61. Wydaje się jednak, że dominującą praktyką będzie zawieranie odrębnych umów sprzedaży i świadczenia usług dystrybucyjnych.
Wyjaśnić należy, że w sytuacji, kiedy na przedsiębiorstwie energetycznym
ciąży publicznoprawny obowiązek zawarcia danej umowy, a przedsiębiorstwo
z niego się nie wywiązuje, to może dojść do rozstrzygnięcia przez Prezesa URE,
na wniosek jednej ze stron, sporu w zakresie odmowy zawarcia umowy. Wówczas
do zawarcia umowy i ustalenia jej treści dojdzie na skutek wydania przez Prezesa URE62 konstytutywnej decyzji administracyjnej63, która zastąpi oświadczenia
woli stron64. Przy czym Prezes URE nie posiada kognicji do orzekania w sprawie
zmiany umowy już zawartej65.
Słusznie podkreśla się w literaturze66, że umowy zawierane na gruncie prawa
energetycznego należą do kategorii umów dwustronnie zobowiązujących, wzajemnych. W konsekwencji obowiązek świadczenia ciąży na obu stronach, co
oznacza, że świadczenie jednej z nich (przedsiębiorstwo energetyczne sprzedaje
lub dostarcza paliwo gazowe czy też energię) ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (odbiorca dokonuje zapłaty za sprzedane paliwo gazowe lub energię
oraz świadczoną usługę dystrybucji). Tak więc, zarówno odbiorca, jak i przedsiębiorstwo energetyczne występują w podwójnej roli dłużnika i wierzyciela.
W przypadku prosumenta – w uproszczeniu – będzie to wyglądało w następujący sposób:
• w przypadku sprzedaży nadwyżki wytworzonej przez prosumenta energii
do sieci przedsiębiorstwo obrotu występuje w charakterze dłużnika w zakresie zapłaty za sprzedaną mu energię i wierzyciela w zakresie żądania
realizacji tych dostaw zgodnie z zawartą umową, prosument – odwrotnie
– w zakresie realizacji tych dostaw staje się dłużnikiem, a wierzycielem
w zakresie żądania zapłaty ceny za dostarczoną energię.
• w przypadku natomiast, gdy prosument występuje w roli odbiorcy energii
to przedsiębiorstwa energetyczne (przedsiębiorstwo obrotu i dystrybutor)
występować będą w charakterze dłużnika w zakresie sprzedaży i dostar61

Obowiązek tego rodzaju przewidują przepisy art. 4 ust. 2, art. 4c ust. 1 i 3, art. 4d ust. 1,
art. 4e ust. 1, art. 5a ust. 1–3, art. 7 ust. 1 i art. 49a u-pe. Więcej na temat rozstrzygania przez
Prezesa URE sporów w artykule Radosława Walaszczyka Rozstrzyganie sporów w prawie
energetycznym – zagadnienia praktyczne, „Biuletyn URE”, nr 1, 2009.

62

Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2012 r., sygn. akt VI ACa
1510/11.

63

Przyp. decyzja konstytutywna (w sprawie dot. orzeczenia treści umowy) to decyzja, która
kształtuje stosunek prawny między stronami na przyszłość.

64

Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt III SK 42/10.

65

Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2004 r., sygn. akt III SK 56/04.

66

Zob. M. CZARNECKA, T. OGŁÓDEK: Prawo energetyczne… op. cit., s. 69.
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czenia zakupionej energii i w charakterze wierzycieli w zakresie zapłaty za
dostarczoną energię i świadczone usługi, natomiast odbiorca – prosument
będzie wierzycielem w zakresie żądania dostaw zgodnie z umową i dłużnikiem w zakresie zapłaty za wykonane świadczenie i zakupioną energię.
Przy zawieraniu na rynku energetycznym umów znajdują zastosowanie przepisy prawa energetycznego, jak również przepisy kodeksu cywilnego. Dodatkowo
umowy te winny uwzględniać warunki określone w udzielonych przedsiębiorstwom energetycznym koncesjach. Co do zasady strony zawierające umowę mogą
ułożyć stosunek prawny według swego uznania, ale w taki sposób, aby jego treść
lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom
współżycia społecznego (zasada swobody zawierania umów wyrażona w art. 3531
k.c). Elementy jakie winny zawierać poszczególne umowy w szczególności określone zostały w art. 5 i 7 u-pe, niemniej składniki te, co zostało podkreślone
w orzecznictwie, są elementami nieistotnymi z punktu widzenia dojścia do skutku umowy danego rodzaju (naturalia negoti). Kwestia zamieszczenia w umowie
takich postanowień wynika z obowiązku o charakterze publicznoprawnym, obciążającego, przynajmniej w pierwszej kolejności, przedsiębiorstwo energetyczne i nie wpływa na ważność umowy67. Zgodzić się zatem należy z powyższym
stanowiskiem, że brak któregokolwiek z tych elementów nie będzie prowadził do
nieważności zawartej przez strony umowy. Wskazać należy, że w świetle art. 535
i art. 555 k.c. do istotnych postanowień umowy sprzedaży paliw i energii (essentialia negoti), należy określenie przedmiotu sprzedaży (paliwo lub energia), który
sprzedawca zobowiązuje się przenieść na własność kupującego oraz ceny, jako
świadczenia ekwiwalentnego kupującego.
Zauważyć należy, że prawo energetyczne nie określa w jakiej formie umowy
mają być zawierane, zatem forma ta może być dowolna zarówno ustna, jak i pisemna, w tym także przez czynności dorozumiane (per facta concludentia)68,
co może nastąpić w sytuacji, gdy prosument sprzedaje nadwyżkę energii elektrycznej, a przedsiębiorstwo obrotu za tę energię dokonuje zapłaty, mimo że
faktycznie nastąpiła zmiana w osobie prosumenta np. w jego miejsce wszedł
spadkobierca. W większości jednak przypadków, z jednej strony z uwagi na złożoność treści takiego kontraktu, z drugiej zaś w celach dowodowych jego strony
powinny dążyć do tego, aby zawrzeć umowę w formie pisemnej. Pamiętać przy
tym należy, że jeżeli umowa zawarta została w formie pisemnej jej uzupełnienie lub zmiana, jak również jej rozwiązanie, odstąpienie albo wypowiedzenie
powinno być stwierdzone pismem69.

67

Por. wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 24 maja 2000 r., sygn. akt XVII Ame 23/00.

68

Zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2013 r.,
sygn. akt III SA/Gd 658/12.

69

Zob. art. 77 K.c.
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Do zawarcia umowy może dojść zarówno w trybie ofertowym70, jak i w drodze przetargu lub aukcji71 albo też w drodze negocjacji72. Czasami przepisy szczególne wymagają zachowania stosownego trybu zawarcia umowy, np. ustawa zamówień publicznych73. W praktyce zawarcie większości umów stanowiących
podstawę do dostarczania paliw gazowych i energii odbywa się przez przystąpienie – czyli adhezję. Podpisując umowę o treści przygotowanej jednostronnie
przez przedsiębiorstwo energetyczne (stanowiącej w takim przypadku wzorzec
umowny), odbiorca akceptuje jej treść bez możliwości negocjacji poszczególnych
postanowień tej umowy. Wydaje się, że z uwagi na specyfikę i złożoność stosunku
zobowiązaniowego łączącego prosumenta z przedsiębiorstwami energetycznymi,
strony dążyć będą do indywidualnego ukształtowania treści tego stosunku, co
nie wyłącza możliwości zastosowania wzorca umownego w przypadkach „typowych” i nieskomplikowanych.
Jednakże, aby można było sprzedawać paliwa gazowe i energię oraz świadczyć usługi ich dystrybucji, uprzednio należy dany podmiot, a więc i prosumenta, przyłączyć do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego. Zgodnie
z u-OZE do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci stosuje
się przepisy u-pe. Zgodnie z art. 7 u-pe przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące
się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się
o przyłączenie do sieci na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, w pierwszej kolejności instalacji odnawialnego źródła energii, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych
paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do
sieci i odbioru. Przepis ten reguluje w sposób szczegółowy tryb i warunki zawarcia umowy o przyłączenie do sieci. Nadmienić należy, że do przyłączenia do
sieci może dojść wyjątkowo na podstawie zgłoszenia. Z sytuacją taką spotkamy
się, gdy podmiot ubiegający się o przyłączenie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana
mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot nie jest większa niż
określona w wydanych warunkach przyłączenia74.
Obowiązek zawarcia umowy o przyłączenie do sieci nie ma charakteru bezwzględnego i uzależniony jest od spełnienia dwóch przesłanek, a mianowicie istnienia technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia należy
zawsze odnosić do konkretnego obiektu, jaki ma być przyłączany z uwzględnie70

Szczegółowe regulacje zawarte są w art. 66–70 K.c.

71

Szczegółowe regulacje zawarte są w art. 701–705 K.c.

72

Szczegółowe regulacje zawarte są w art. 72 i 721 K.c.

73

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
ze zm.).

74

Zob. art. 7 ust. 8d4 u-pe.
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niem treści składanych w toku procesu ubiegania się o przyłączenie oświadczeń
woli jego stron, a także całego kontekstu funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych, zasad i mechanizmów rozbudowy infrastruktury sieciowej (w szczególności zaś jej finansowania) oraz inwestycji w nowe moce przyłączeniowe75.
W przypadku odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, na wniosek
jednej ze stron Prezes URE jest uprawniony do ukształtowania treści umowy.
Słusznie wskazuje sąd w jednym z orzeczeń76, że Prezes URE bez wniosku podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci nie może orzec o zawarciu umowy
o przyłączenie jego do sieci przedsiębiorstwa energetycznego. Art. 8 u-pe określa
granice właściwości rzeczowej Prezesa URE, w zakresie rozstrzygania sporów,
które możemy podzielić na dwie grupy: pierwszą, już wspomnianą, związaną
z odmową zawarcia umowy i drugą, związaną z nieuzasadnionym wstrzymaniem dostaw paliw gazowych lub energii. Natomiast przesłanki wstrzymania
dostaw uregulowane zostały m.in. w art. 6b i n. u-pe i Prezes URE rozstrzygając
spór w tym zakresie ocenia, czy przedsiębiorstwo energetyczne miało podstawy
prawne do tego aby odbiorcy wstrzymać dostawy paliw gazowych lub energii
oraz orzeka w przedmiocie zasadności dokonanego wstrzymania. Pewnym novum jest wprowadzenie – w odniesieniu do konsumentów – szczególnego trybu
reklamacyjnego.

ZAKOŃCZENIE
Zmiany, jakie zaszły w ostatnim czasie w prawie energetycznym dały prosumentowi możliwość łatwiejszego dysponowania nadwyżką wyprodukowanej przez
siebie energii elektrycznej. Po wejściu w życie u-OZE, sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej uzyskanej z odnawialnych źródeł energii nie stanowi działalności gospodarczej, a więc nie wymaga od wytwórcy, będącego osobą fizyczną,
uzyskania koncesji ani też konieczności dokonywania wpisu w rejestrze działalności regulowanej. Jest to znacznym uproszczeniem i może przyczynić się do
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości związanej z energią odnawialną.
Rozwój energetyki rozproszonej pozwala prosumentom na większą niezależność energetyczną, natomiast wiedza z zakresu prawa regulującego krajowy
rynek energii jest konieczna dla podejmowania na nim efektywnych działań.
Świadomy swoich praw prosument staje się dla profesjonalnych przedsiębiorstw energetycznych równorzędnym partnerem. Poznanie mechanizmów prawa energetycznego umożliwia prosumentowi swobodne kształtowanie stosunków
z przedsiębiorstwami energetycznymi, w szczególności w zakresie zawierania
i wpływania na treść podpisywanych przez niego umów. Prosument, rozwijając
swoją infrastrukturę techniczną może stać się również profesjonalnym podmiotem gospodarczym.
75

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2014 r. III SK 13/14.

76

Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 15 listopada 2000 r. XVII Ame 26/00.
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Niezaprzeczalną korzyścią, jaką uzyskuje podmiot stając się prosumentem
(poza oczywistym dostępem do alternatywnych źródeł energii i zwiększeniem
własnego bezpieczeństwa energetycznego) jest automatyczne spełnienie wysokich
standardów w zakresie produkcji „zielonej energii”, co jest zgodne z priorytetami stawianymi przez Unię Europejską oraz krajową politykę energetyczną. Prosument wpisuje się jako beneficjent wielu mechanizmów wsparcia finansowego.
W małym zakresie dotyczy go również bezpośrednio problem wysokiej emisji gazów cieplarnianych. Wszystkie powyżej zaprezentowane korzyści stanowią więc
solidne podstawy do budowy nowoczesnego społeczeństwa prosumenckiego.
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STRESZCZENIE
W nowoczesnym społeczeństwie prosumenckim niezwykle istotnym elementem
jego zrównoważonego rozwoju jest świadomość prawna obywateli. Polski system
prawny w subiektywnym odbiorze społecznym zaliczany jest do skomplikowanych, a akty prawne, nawet te powszechnie obowiązujące, nierzadko wywołują
trudności w poznaniu, zrozumieniu i przewidzeniu konsekwencji, jakie wywołują
w stanie prawnym poszczególnych jednostek. Mimo zmian, idących w kierunku
ułatwienia obywatelom udziału w życiu gospodarczym kraju, na które składają się: uproszczenia przy rejestracji działalności gospodarczej, poszerzenia praw
konsumentów, w szczególności prawa do informacji, zwrotu towarów i odstąpienia
od umowy, jak również prawo wyboru dostawców szeroko rozumianych mediów,
można zaobserwować niedosyt świadomości prawnej oraz ustrojowej w zakresie
prawa energetycznego.
Świadomość prawna członków społeczeństwa prosumenckiego powinna dotyczyć nie tylko znajomości tej tematyki w najwęższym zakresie, tj. jako konsumentów (odbiorców końcowych) różnych form energii, ciepła i paliw, lecz także
generalnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania krajowej (a także w ograniczonym
zakresie porównawczym unijnej i światowej) gospodarki energetycznej, perspektyw
jej rozwoju, działania w sytuacjach zagrożeń (i metod reakcji oraz zapobiegania
takim sytuacjom) oraz korzyści (także tych dotyczących bezpośrednio indywidualnego gospodarstwa domowego) związanych z wdrożeniem elementów gospodarki
niskoemisyjnej. Powyższe zagadnienia zaprezentowane zostały w niniejszym artykule. Wiedza w zakresie podstawowych zagadnień z zakresu prawa energetycznego
oraz zasad prowadzenia działalności gospodarczej w branży energetycznej (w tym
przedsiębiorstwa energetycznego) winna przyczynić się do sprawnego i zgodnego
z prawem jej prowadzenia oraz do świadomego dokonywania wyborów i działań,
w tym aktywnego wpływania na treść kształtowanych stosunków prawnych.

PROSUMER’S LEGAL POSITION IN THE POLISH ENERGY MARKET
SUMMARY
In a modern prosumer society, the legal consciousness of citizens is an extremely
important part of the sustainable development of this society. The Polish legal
system, in social perception, is a complex one, and legal acts, even those generally applicable, often cause difficulties in understanding and predicting the consequences brought about by these acts in the legal status of particular individuals.
Despite the changes, aiming at facilitating the citizens to participate in the economic life of the country, including: the simplification of business registration,
the expansion of consumer rights, in particular the right to information, return
of goods and cancellation of the contract, as well as the right to choose suppliers
of broadly defined media, the unsatisfied legal and political awareness in the area
of energy law can be observed.
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The legal awareness of prosumer society members should concern not only
the knowledge of this subject in the narrowest range, i.e. as consumers (end recipients) of various forms of energy, heat and fuels, but also the general knowledge on the functioning of the national (and to a limited extent, European and
global) energy economy, prospects for its development, activities in emergencies (and methods of responding to and preventing such situations) as well as
benefits (including those directly concerning an individual household) related to
the implementation of elements of the low emission economy. The above issues
are presented in this article. The knowledge of the basics of energy law and the
rules of doing business in the energy sector (including energy company) should
contribute to the efficient and lawful business activity as well as to consciously
made choices and actions, including the active influence on the content of shaped
legal relations.
Key words: energy law, prosumer energy, prosumer society, electrical engineering, heat energy, Polish energy politics, renewable energy sources, cogeneration, EU Emissions Trading System, fair burden sharing, Energy Regulatory
Office, connection to electricity network, settlement of legal disputes, law emission economy
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PRAWNE ZASADY BUDOWY I EKSPLOATACJI INSTALACJI
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Słowa kluczowe: budowa, instalacje OZE, ochrona środowiska, zasady prawa
o odnawialnych źródłach energii

WSTĘP
Realizacja idei społeczeństwa prosumenckiego jest ściśle uzależniona od stworzenia systemu infrastruktury technicznej służącej wytwarzaniu energii z wykorzystaniem odnawialnych jej nośników. Mowa tu o instalacjach odnawialnych źródeł
energii, wskazanych w art. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. O odnawialnych źródłach energii (dalej „u-OZE”)1.
Pod pojęciem odnawialnych źródeł energii należy rozumieć wyodrębniony
zespół:
a) urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna
lub ciepło są wytwarzane z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii,
a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię
elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń lub
b) obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość techniczno-użytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego, a także połączony z nimi
magazyn biogazu rolniczego.
Samoodnawialne źródło energii ustawa definiuje jako (art. 2 pkt 22 u-OZE) „odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną
z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów”. Z analizowanego punktu
widzenia szczególnie znaczenie mają małe instalacje (o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączone do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW) oraz
mikroinstalacje (o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW,
przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż
110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW).
1

Dz. U., poz. 478.
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Biorąc pod uwagę specyfikę energetyki prosumenckiej należy przyjąć, iż podstawową rolę będą tu odgrywały energia wiatru, promieniowania słonecznego,
uzyskiwana z biomasy i w ograniczonym zakresie hydroenergia. Nie oznacza to
jednak, że w szczególnych przypadkach nie mogą być wykorzystane pozostałe,
wyżej wymienione nośniki energii.
Proces inwestycyjny zmierzający do realizacji przedsięwzięcia można podzielić na dwa zasadnicze etapy. Pierwszy z nich to lokalizacja zamierzenia. Drugi
to uzyskanie pozwolenia na budowę (innej decyzji administracyjnej), ewentualnie
dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy organowi administracji architektoniczno-budowlanej. W niektórych przypadkach konieczne będzie przeprowadzenie oceny
oddziaływania na środowisko, ewentualnie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. Tak też zasadniczo wyglądać będzie postępowanie dotyczące realizacji
przedsięwzięcia w zakresie instalacji odnawialnych źródeł energii. Jednakże ze
względu na niewielki rozmiar instalacji wykorzystywanych w energetyce prosumenckiej, część wymogów prawa w tym zakresie ulega znaczącym ograniczeniom.
Z prawnego punktu widzenia najmniej wątpliwości budzi budowa instalacji,
które służą dostarczeniu energii i ciepła na potrzeby indywidualnych gospodarstw
domowych. Należy do nich zaliczyć część instalacji przetwarzających energię promieniowania słonecznego typu solarnego (słońce – woda), mikroinstalacje fotowoltaiczne, aerotermalne czy też pozyskujące energię z wnętrza ziemi (bezpośrednio z górotworu lub z wód podziemnych). Zasadniczo będą one podlegać takim
regulacjom, jak budynki wykorzystujące uzyskane z nich ciepło. Jednakże część
instalacji (wykorzystujących energię promieniowania słonecznego, hydroenergię,
energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów) będzie podlegała „samoistnemu” bytowi i ich realizacja będzie następować w oparciu o przepisy ustaw o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy prawo budowlane (innych ustaw).

1. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA INSTALACJI OZE
Na początku rozważań dotyczących budowy instalacji OZE warto omówić problematykę środowiskowych uwarunkowań instalacji tego typu. Bez wątpienia,
przynajmniej część z nich stanowi przedsięwzięcia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko2 (dalej „ustawa o ocenach”). Pod tym pojęciem należy
bowiem rozumieć „zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko,
polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym
również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie
kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez
różne podmioty” (art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o ocenach). Odwołując się dodatkowo do przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
2

Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.
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w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko3 można stwierdzić, iż część instalacji OZE jest kwalifikowana jako przedsięwzięcia
mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W świetle §2 ust. 1 rozporządzenia do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
zalicza się „instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW
oraz lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej”. Tego typu
przedsięwzięcia będą więc wymagały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obligatoryjnie poprzedzonej oceną oddziaływania na środowisko. Należą
jednak do rzadkości. Zgodnie zaś z §3 ust. 1 rozporządzenia, do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się:
• elektrownie wodne (pkt 5),
• instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię
wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 (pkt 6):
a) lokalizowane na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 i 628), z wyłączeniem
instalacji przeznaczonych wyłącznie do zasilania znaków drogowych
i kolejowych, urządzeń sterujących lub monitorujących ruch drogowy
lub kolejowy, znaków nawigacyjnych, urządzeń oświetleniowych, billboardów i tablic reklamowych,
b) o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m,
• zabudowę przemysłową, w tym zabudowę systemami fotowoltaicznymi
lub magazynową, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niż (pkt 52):
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a,
• przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia.
Tego typu przedsięwzięcia będą wymagały więc decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, zaś rozstrzygnięcie w przedmiocie oceny będzie podejmował
właściwy organ (najczęściej wójt, burmistrz lub prezydent miasta).
Niewykluczone jest wreszcie, że budowa instalacji OZE będzie wymagała
przeprowadzenia uprzedniej oceny oddziaływania na obszary Natura 2000.
Może to dotyczyć wszystkich innych niż wymienione wyżej przedsięwzięć, jeśli
mogą one potencjalnie znacząco oddziaływać na te obszary. Wówczas zastosowanie znajdą art. 96 i następne ustawy o ocenach, a samą ocenę przeprowadzi
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
3

Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zm.
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2. LOKALIZACJA OZE
W świetle art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4 ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zatem w tym przypadku podstawą lokalizacji (i uzyskania pozwolenia na
budowę bądź dokonania zgłoszenia) instalacji OZE jest plan miejscowy. Przeznaczeniem terenu jest określenie na przyszłość celu, któremu ma dany teren
służyć (por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 14 grudnia 2010 r. sygn. II SA/Kr
1046/10). Należy zatem przyjąć, iż lokalizacja OZE w tym trybie będzie mogła
nastąpić w sytuacji, gdy plan miejscowy dopuszcza realizację takich inwestycji.
Trzeba mieć jednak świadomość, iż planowanie przestrzenne w Polsce nie ma
charakteru obligatoryjnego. W konsekwencji znaczna część kraju nie jest pokryta
planami. W takiej sytuacji lokalizacja następuje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Na to pojęcie w istocie składają się
dwie decyzje. Pierwsza z nich to decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Należy jednak przyjąć, iż ona w przypadku instalacji OZE nie znajdzie zastosowania. Jej budowa nie stanowi bowiem celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami5. Dlatego też w analizowanym zakresie podstawą lokalizacji będzie decyzja o warunkach zabudowy. Jak
trafnie stwierdził WSA w Lublinie w wyroku z dnia 20 listopada 2012 r. (II SA/
Lu 696/12) inwestycja polegająca na montażu systemu kolektorów fotowoltaicznych na obszarze pozbawionym miejscowego planu, jako nie będąca inwestycją celu publicznego wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. To zaś
może okazać się trudne, ze względu na konieczność wykazania w postępowaniu
tzw. „dobrego sąsiedztwa”.
W odniesieniu do części mikroinstalacji ich lokalizacja jest zbędna i nie podlega rygorom ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do wydawania decyzji o warunkach zabudowy stosuje się bowiem odpowiednio art.
50 ust. 2 ustawy. A w jego świetle nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:
1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują
zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów
o ochronie środowiska albo
2) niewymagające pozwolenia na budowę.

4

Dz. U. z 2015 r., poz. 199.

5

Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.
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Zatem montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych, aerotermalnych i częściowo geotermalnych w/na istniejącym budynku, jeśli spełniają one wyżej wymienione przesłanki, nie będzie wymagał ustalenia warunków zabudowy. Można
tu przykładem przytoczyć tezę wyroku WSA w Lublinie z dnia 22 maja 2014 r.
(sygn. II SA/Lu 826/13), gdzie Sąd uznał, iż „Ostateczna decyzja o warunkach
zabudowy jest wymagana w przypadku robót objętych zgłoszeniem wyłącznie
wtedy, gdy planowana inwestycja może zmienić ukształtowanie przestrzeni na
danym terenie. Przyjęcie, że na realizację każdego obiektu objętego zgłoszeniem
wymagana będzie ostateczna decyzja o warunkach zabudowy oraz uzgodnienia
czyniłoby zgłoszenie, które ma być w założeniu – odformalizowaną postacią
reglamentacji budowlanej – bezcelowym”.

3. BUDOWA INSTALACJI OZE
Na zakończenie analizy prawnych wymogów budowy instalacji OZE, warto
jeszcze dokonać ustaleń dotyczących obowiązku (bądź też jego braku) uzyskania
odpowiedniej decyzji administracyjnej zezwalającej na jej wykonanie. Dotyczy
to przede wszystkim wymagań, jakie w tym zakresie stawiają przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane6.
W odniesieniu do części robót budowlanych związanych z montażem instalacji OZE ustawodawca wprowadził generalne zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, nie wprowadzając jednocześnie konieczności dokonania zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 16
ustawy Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymagają roboty polegające na „montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy
elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych”. Jednocześnie nie wprowadzono w tym zakresie obowiązku dokonania zgłoszenia.
W związku z tym, z reżymu prawa budowlanego zostały zwolnione praktycznie
wszystkie mikroinstalacje wykorzystujące energię promieniowania słonecznego,
aerotermalną i geotermalną. W praktyce, o czym wcześniej była mowa, status
prawny tych instalacji będzie „związany” ze statusem budynków (obiektów budowlanych), w których zostały zainstalowane.
Wnioskując a contrario należy przyjąć, iż budowa instalacji OZE wykorzystujących energię wiatru (bez względu na moc), innych niż mikroinstalacji fotowoltaicznych będą wymagały uzyskania pozwolenia na budowę7. To samo
dotyczy instalacji wykorzystujących energię otrzymywaną z biomasy, biogazu,
biogazu rolniczego oraz z biopłynów. Jednakże w przypadku tej ostatniej grupy
sytuacja jest nieco inna. Otóż sama instalacja, co do zasady, nie będzie różnić
6

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.

7

Problematyka powyższa jest niezwykle obszerna i przekracza ramy tego opracowania. Tu
zasygnalizowane zostaną kluczowe etapy procesu budowlanego. Zainteresowanych zagadnieniami szczegółowymi wypadnie więc odesłać do przepisów ustawy Prawo budowlane
i do literatury przedmiotu.
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się znacznie od wykorzystujących paliwa „konwencjonalne”. Kryterium wyróżniającym jest tu sam nośnik energii.
Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Pozwolenie to wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, którym z zasady jest starosta. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego
obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może na wniosek
inwestora dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem.
Pozwolenie na budowę jest wydawane na wniosek inwestora uzupełniony załącznikami, o których mowa w art. 33 ustawy Prawo budowlane. Najważniejszym z nich jest projekt budowlany. W świetle art. 34 ust. 3 ustawy powinien on
zawierać:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys
i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów,
wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do
istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,
2) projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną
oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne, a także materiałowe,
ukazujące zasady nawiązania do otoczenia, a w stosunku do obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 – również opis dostępności
dla osób niepełnosprawnych;
3) stosownie do potrzeb:
a) zastrzeżeniem art. 33 ust. 2 pkt 6, oświadczenia właściwych jednostek
organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu,
odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych,
b) oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
4) w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz
geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Szczegóły regulują przepisy rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego8.
Zakończenie robót budowlanych wiąże się z kolejnymi obowiązkami inwestora. W świetle art. 54 ustawy Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można
8

Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.
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przystąpić zasadniczo po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Jednakże w odniesieniu do części obiektów
(i taka sytuacja może występować w przypadku instalacji OZE wykorzystujących energię wiatru) inwestor może być zobowiązany do uzyskania pozwolenia
na użytkowanie obiektu budowlanego. Przed wystąpieniem o takie pozwolenie
musi zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych,
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej. Organy te zajmują stanowisko odnośnie zgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym.
W przypadku instalacji OZE wykorzystujących energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, w zależności od rodzaju realizowanych obiektów będzie wymagane pozwolenie na budowę lub/i pozwolenie
wodnoprawne. To ostatnie, zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne9 jest wymagane między innymi na budowę urządzeń wodnych, rozumianych jako (art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy) urządzenia służące kształtowaniu zasobów
wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności:
a) budowle: piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także
kanały i rowy,
b) zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych,
c) stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków, rekreacji
lub innych celów,
d) obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych,
e) obiekty energetyki wodnej,
f) wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do
wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych,
g) stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych,
h) mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska,
i) stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.
Pozwolenie wodnoprawne jest wydawane przez starostę lub marszałka województwa na wniosek inwestora (zakładu). Wniosek taki powinien zostać uzupełniony:
1) operatem wodnoprawnym10 (lub projektem urządzenia jeśli odpowiada
on wymaganiom operatu wodnoprawnego),
2) decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o warunkach
zabudowy, jeżeli jest ona wymagana – w przypadku wniosku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
9

Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm.

10

Operat sporządza się w formie opisowej i graficznej. Możliwe jest również jego sporządzenie na elektronicznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, zaś części graficznej operatu w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego. Szczegółowe wymagania
w tym zakresie określa art. 132 ust. 2–4 ustawy Prawo wodne.
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3) opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku
nietechnicznym.
Co istotne, przy projektowaniu, wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń
wodnych należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i charakterystycznych dla nich biocenoz,
potrzebą zachowania istniejącej rzeźby terenu oraz biologicznych stosunków
w środowisku wodnym i na terenach podmokłych.

4. PRAWNE ZASADY EKSPLOATACJI INSTALACJI OZE
Już krótkie przedstawienie wszystkich prawnych aspektów eksploatacji instalacji OZE stanowiłoby bardzo szerokie opracowanie. Musiałoby obejmować
aspekty energetyczne, podatkowe, prywatnoprawne czy wreszcie środowiskowe. Tak szerokie ujęcie problemu w tym opracowaniu jest niemożliwe, a i chyba
zbędne. Niżej zostaną zatem przedstawione prawne problemy eksploatacji tego
typu instalacji w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz szeroko
pojętego prawa ochrony środowiska.
Ustawa o odnawialnych źródłach energii stanowi niezwykle obszerny akt,
liczący 223 artykuły i obejmujący 96 stron Dziennika Ustaw. Zasadniczą część
regulacji stanowi określenie mechanizmów i instrumentów wspierania wytwarzania w instalacjach OZE, zasad wydawania gwarancji pochodzenia energii
elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii czy wreszcie zasad realizacji krajowego planu działania
w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Sama regulacja dotycząca podjęcia
i wykonywania działalności, zwłaszcza w odniesieniu do mikroinstalacji i małych instalacji jest stosunkowo uboga.
W świetle art. 3 u-OZE podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wymaga uzyskania koncesji na zasadach i warunkach określonych w ustawie Prawo
energetyczne. Jednakże w przypadku wytwarzania energii elektrycznej:
1) w mikroinstalacji;
2) w małej instalacji;
3) z biogazu rolniczego;
4) wyłącznie z biopłynów,
uzyskanie koncesji jest zbędne, co jednak nie oznacza, że działalność ta nie
podlega żadnej reglamentacji.
Najmniej skomplikowany jest reżym prawny osoby fizycznej niewykonującej
działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej11. Jeśli wytwarza ona energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w celu jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać
niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej, przy czym wytwarzanie i sprzedaż
11

Dz. U. z 2013 r., poz. 672, ze zm.
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energii elektrycznej w takim przypadku, nie stanowi działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Podmiot taki jest przede wszystkim zobowiązany do pisemnego poinformowania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do którego
sieci ma zostać przyłączona mikroinstalacja o terminie przyłączenia mikroinstalacji, jej planowanej lokalizacji oraz rodzaju i jej mocy zainstalowanej elektrycznej nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia.
Obowiązek informacyjny obejmuje również:
1) zmianę rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej – w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych,
2) zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji – w terminie 14 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych
źródeł energii w mikroinstalacji,
3) dane o ilości:
a) wytworzonej przez niego energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii w mikroinstalacji,
b) energii elektrycznej sprzedanej przez niego sprzedawcy zobowiązanemu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego – w terminie
7 dni od dnia zakończenia kwartału;
4) wskazanie daty wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji lub wskazanie daty zakończenia
modernizacji tej instalacji – w terminie 7 dni od tej daty.
W istocie te same obowiązki spoczywają na przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wytwarzającym energię elektryczną
w mikroinstalacji.
Inaczej nieco przedstawiają się obowiązki podmiotów prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
w małej instalacji. Ta działalność jest regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Rejestr taki
prowadzi Prezes URE. Taki podmiot jest obowiązany:
1) posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do:
a) obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność
gospodarcza w zakresie małych instalacji,
b) małej instalacji;
2) posiadać zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci;
3) dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych
i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji;
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4) nie wykorzystywać podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej
instalacji paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia lub
biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano
substancje niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami w celu zwiększenia ich wartości opałowej lub zawierające substancje
niewystępujące naturalnie w danym rodzaju biomasy;
5) prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:
a) energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji,
b) energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, o którym
mowa w art. 40 ust. 1, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej,
c) zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji
oraz rodzaju tych paliw,
d) energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym;
6) posiadać dokumentację potwierdzającą datę wytworzenia po raz pierwszy
energii elektrycznej w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej modernizacji;
7) przekazywać Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające informacje, o których mowa w pkt 5, w terminie 30 dni od dnia zakończenia
kwartału;
8) przekazywać Prezesowi URE informacje, o których mowa w pkt 6, w terminie 30 dni od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej
w małej instalacji lub jej wytworzenia po modernizacji tej instalacji oraz od
dnia zakończenia jej modernizacji.
Podobne reguły dotyczą podmiotów prowadzących działalności w zakresie
wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów
Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji oraz
wytwórca biogazu rolniczego, będący osobami fizycznymi wpisanymi do ewidencji producentów, o których mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, oraz którzy wytwarzają energię elektryczną z biogazu rolniczego
albo biogaz rolniczy w celu ich zużycia na własne potrzeby, mogą sprzedać:
1) niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną z biogazu rolniczego
w mikroinstalacji;
2) niewykorzystany biogaz rolniczy wytworzony w instalacji odnawialnego
źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż 160 tys. m3 i wprowadzony do sieci.
Taka działalność nie stanowi wówczas działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Podmioty te są zobowiązane do pisemnego poinformowania odpowiednio operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operatora systemu
dystrybucyjnego gazowego, do którego sieci ma zostać przyłączona mikroinsta-
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lacja albo instalacja odnawialnego źródła energii, w której będzie wytwarzany
biogaz rolniczy o planowanym terminie przyłączenia tych instalacji, o planowanej
lokalizacji mikroinstalacji oraz o rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej
elektrycznej, a w przypadku wytwórcy biogazu rolniczego – o rocznej wydajności
tej instalacji – nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji albo instalacji odnawialnego źródła energii, w której będzie
wytwarzany biogaz rolniczy do sieci właściwego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego albo operatora systemu dystrybucyjnego gazowego.
Przedstawione wyżej rozwiązania stanowią oczywiście tylko niewielki fragment regulacji zawartej w ustawie o odnawialnych źródłach energii, niezbędny
do zrozumienia reguł funkcjonowania instalacji OZE w kontekście wykorzystania ich do budowy społeczeństwa prosumenckiego.
Na zakończenie tej części rozważań, warto wreszcie zastanowić się, jakie
obowiązki spoczywają na podmiotach prowadzących działalność polegającą na
wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych (mikro i małych instalacji), wynikające z przepisów szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.
Eksploatacja mikroinstalacji instalacji OZE i zasadniczo instalacji małych
nie będzie z reguły podlegała regulacji tzw. prawa emisyjnego. Nie będzie więc
wymagała uzyskania pozwolenia na wprowadzanie substancji bądź energii do
środowiska. Można jednak wskazać kilka sytuacji, gdy takie decyzje będą wymagane. Pierwsza dotyczy instalacji służących wytwarzaniu energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzaniu biogazu rolniczego
lub biopłynów. Stanowią one instalacje w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska12. Trudno wyobrazić sobie, iż
będą one wymagały (ze względu na rozmiar prowadzonej działalności) pozwoleń emisyjnych (art. 180 ustawy Prawo ochrony środowisko) na:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów.
Niewykluczone jednak, iż prowadzący taką instalację będzie zobowiązany do
dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ustawy. Zgodnie bowiem z §2
ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia13, zgłoszenia
wymaga eksploatacja instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy
cieplnej powyżej 0,5 MW.
W odniesieniu do części instalacji wykorzystujących energię wiatru, może
dojść do konieczności zastosowania rozwiązania przewidzianego w art. 115a ustawy Prawo ochrony środowiska. W świetle tego przepisu, w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów
dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów
podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego
12

Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.

13

Dz. U. nr 130, poz. 880.
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działalności przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu uważa się przekroczenie wskaźnika hałasu LAeq D lub LAeq N.
W decyzji tej określa się dopuszczalne poziomy hałasu poza zakładem przy zastosowaniu wskaźników hałasu LAeq D i LAeq N w odniesieniu do rodzajów terenów, na które oddziałuje zakład. Może ona wreszcie zawierać inne wymagania,
o których mowa w art. 115a ust. 4 ustawy.
Podmioty prowadzące instalacje OZE będą wreszcie zobowiązane do realizacji wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach14. Szczególne obowiązki będą dotyczyły prowadzących instalacje fotowoltaiczne (w tym osoby fizyczne). Panele fotowoltaiczne stanowią „sprzęt”
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym15. Jest nim „urządzenie, którego prawidłowe działanie
jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu
elektrycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy
napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1 000 V dla prądu przemiennego oraz
1 500 V dla prądu stałego, zaliczone do grup sprzętu określonych w załączniku
nr 1 do ustawy”.

ZAKOŃCZENIE
Warunkiem powstania społeczeństwa prosumenckiego (a ściślej – gospodarki
prosumenckiej) jest istnienie odpowiednio skutecznych regulacji prawnych zapewniających opłacalność oraz dostępność instalacji wytwarzających energię,
zwłaszcza w skali mikro. Jak się wydaje, ustawa o odnawialnych źródłach energii
spełnia w tym zakresie swoje zadanie. Oczywiście wiele tu zależy od treści niewydanych jeszcze aktów wykonawczych oraz wypracowanej praktyki stosowania
wspomnianych przepisów. Pomijając jednak entuzjazm zwolenników energetyki prosumenckiej związany z przyjęciem tego aktu należy mieć świadomość, iż
stanowi on jedynie o możliwości sprzedaży wytworzonej energii do sieci przesyłowych i wprowadza możliwość uzyskania cen gwarantowanych z niektórych
typów instalacji. Podstawowa regulacja dotycząca budowy i eksploatacji instalacji OZE znajduje się w innych ustawach, zaliczanych do prawa inwestycyjnego
i szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska.
Skuteczność przyjętych rozwiązań będzie można ocenić dopiero, gdy ukształtuje się praktyka stosowania wspomnianych przepisów, zwłaszcza orzecznictwa
sądów administracyjnych. Niewykluczone, że rozwój energetyki prosumenckiej
może powodować również negatywne zjawiska, zawiązane choćby z nadmiarem
wytworzonej energii czy też konfliktów spowodowanych nadmierną ilością budowanych instalacji OZE.
14

Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.

15

Dz. U. z 2013 r., poz. 1555 ze zm.
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STRESZCZENIE
Idea społeczeństwa prosumenckiego zależy od stworzenia systemowej i technicznej infrastruktury dla produkcji energii z odnawialnych źródeł. Jest to cel przyjętej
20 lutego 2015 roku Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.
Prawo o Odnawialnych Źródłach Energii nie reguluje jednak procesu budowania instalacji OZE. Główna część obecnych regulacji ma wyznaczać mechanizmy
i narzędzia służące podtrzymywaniu produkcji energii z odnawialnych źródeł
i osiągnięcia założeń narodowego planu działań na rzecz pozyskiwania energii
z odnawialnych zasobów. Mówienie o tych samych zasadach podejmowania działalności prosumenckiej, szczególnie w przypadku różnych mikroinstalacji i małych
instalacji jest stosunkowo mało przydatne. Dlatego trzeba szukać innych aktów
prawnych odnoszących się do ich potrzeb. Proces inwestycyjny, który ma upowszechniać wdrażanie regulacji wspierających realizację instalacji OZE może być
podzielony na dwa główne etapy. Pierwszy obejmuje plany lokalizacyjne. Drugi
łączy uzyskanie zezwolenia budowlanego (to inna decyzja administracyjna), być
może wraz z zawiadomieniem o zamiarze zmiany architektury budynku władz lokalnego nadzoru budowlanego. W niektórych przypadkach trzeba będzie przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, albo ocenę wpływu inwestycji OZE
na obszar chroniony prawem Natura 2000. Dla jednostek, które używają energii
ze źródeł odnawialnych i budują takie instalacje spoczywa duża odpowiedzialność
w zakresie szeroko rozumianego prawa o ochronie środowiska.

LEGAL PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AND OPERATION OF RENEWABLE
ENERGY INSTALLATIONS

SUMMARY
The idea of prosumer society depends on the creation of system technical infrastructure for energy production from renewable sources. It is the goal adopted
on 20 February 2015 – Legal Act on Renewable Energy Sources.
The Law on Renewable Energy Sources, however, does not regulate the construction process of RES installations. The main part of the regulation is to define mechanisms and instruments to support the production of renewable energy
installations, rules of issuing a guarantee of origin of electricity produced from
renewable energy sources in installations of renewable energy sources, and finally
principles of rules for the implementation of the national action plan on energy
from renewable sources. The same rules on taking up and pursuit of activities,
particularly with regard to micro-installations and small installations are relatively poor. It is therefore necessary here to tap into other legal acts. The investment process, which aims to implement the RES installations can be divided
into two main stages. The first of these being the location plans. The second is
obtaining a building permit, (another administrative decision) possibly making
a notification of the intention of building authority architecture and construc-
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tion administration. In some cases it will be necessary to carry out an environmental impact assessment, or assessment of the impact on Natura 2000 Areas.
Finally entities that use renewable energy installations bear a lot of responsibilities
in the field of environmental law.
Key words: construction, installation of renewable energy sources, environmental protection, principles of the law on renewable energy

NOTA O AUTORZE
Dr hab. Grzegorz Dobrowolski – doktor habilitowany nauk prawnych, ceniony
specjalista prawa o ochronie środowiska i prawa górniczego oraz administracyjnego. Autor i współredaktor kilkunastu książek poświęconych prawnym zasadom
realizacji inwestycji oddziaływających na stan środowiska w zakresie geologii
i ochrony powietrza oraz prawnym instytucjom społeczeństwa obywatelskiego.
Publikuje również poradniki dotyczące europejskiego prawa ochrony środowiska i komentarze prawne do zadań samorządu terytorialnego w zakresie ochrony
przyrody w planowaniu przestrzennym oraz w polityce gospodarowania odpadami. W roku 2014 decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został powołany
na stanowisko sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
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WSTĘP
Po trwających pięć lat pracach nad projektem długo oczekiwana ustawa o OZE
weszła w życie. Najważniejszy jej zapis dotyczący aukcji zostanie wdrożony
w 2016 roku, kiedy to ruszą pierwsze aukcje. Dopiero za kilka lat będzie można
ocenić, czy system aukcyjny rzeczywiście wspiera rozwój energetyki ze źródeł
odnawialnych oraz czy ułatwia pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania
inwestycji. Kwestie te wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju energetyki prosumenckiej. Odpowiedzialny za przygotowanie programu
rozwoju odnawialnych źródeł energii wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz
wskazywał w 2014 roku że: „Z punktu widzenia polskiej gospodarki, naszych
unijnych zobowiązań… Co do miejsca, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o energetykę odnawialną, efektywność energetyczną czy wypełnianie zobowiązań
redukcyjnych… Jesteśmy na dobrej drodze do wypełnienia zadań związanych z pakietem energetyczno-klimatycznym. Tym, co nas bardziej niepokoi,
jest podnoszenie poprzeczki i stawianie przez Unię Europejską nowych zadań
w perspektywie roku 2030, czyli już nie «3x20», ale 40% w zakresie emisji
CO2 – chodzi o poziom redukcji – i 27% w stosunku do OZE. Co prawda ten cel
miałby być fakultatywny dla poszczególnych krajów”1.
Podczas konferencji „Nowa ustawa OZE – kolejny krok w kierunku urynkowienia odnawialnych źródeł energii”, w dniu 17 kwietnia 2015 wiceminister
J. Pietrewicz stwierdził w imieniu rządu: „Jesteśmy świadomi korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju energii odnawialnej do których możemy zaliczyć pozytywny wpływ na dywersyfikację źródeł energii oraz wzrost bezpieczeństwa dostaw. Dlatego podejmujemy działania mające na celu rozwój OZE

1

51. Posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2014 r., Sprawozdanie stenograficzne SENAT RP
VIII Kadencji, Informacja Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego o przyczynach
opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, Warszawa
2014, s. 56.
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w Polsce”2. Wskazał równocześnie, że aktualnie udział energii z odnawialnych
źródeł wynosi 11,25% zużycia energii w Polsce. Słowa te wskazują jasny kierunek wspierania rozwoju sektora energetyki w Polsce. Rozwój OZE jest jednym
z sześciu najważniejszych kierunków polskiej polityki energetycznej do roku
2030. Zgodnie z Krajowym Planem Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto
powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,85%3. Jerzy Pietrewicz podkreślił
także, że funkcjonujący od 2005 r. w Polsce system wsparcia dla OZE był niezbędny i konieczny dla osiągnięcia przez Polskę obecnego udziału w końcowym
zużyciu energii brutto, a skuteczność zastosowanych rozwiązań znalazła swoje
potwierdzenie w danych dotyczących udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w okresie 2001–20124.

1. PROSUMENCKIE ZAPISY USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII
Zdaniem resortu gospodarki, w uchwalonej ustawie o odnawialnych źródłach
energii zaprojektowano rozwiązania, które mają zapewnić zrównoważony rozwój
energetyki odnawialnej, możliwość elastycznego kontrolowania ilości i struktury
mocy OZE w systemie elektroenergetycznym oraz całkowitych kosztów wsparcia
tych źródeł. Celem wprowadzonych zapisów jest także dostosowanie systemu
wsparcia do spadających kosztów technologii oraz zapewnienie akceptowalnych
cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Ustawa ma umożliwić także
rozwinięcie mechanizmów konkurencji oraz zapewnić stabilność prowadzenia
działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu energii z OZE. Nowa ustawa, wprowadzając szereg nowych rozwiązań właściwie całkowicie zmienia dotychczas funkcjonujący system wsparcia dla instalacji energii odnawialnej. System
aukcyjny, który ma obowiązywać od początku następnego roku jest rewolucyjną
zmianą. Nowy system wsparcia jest tak zaprojektowany, aby zapewnić swobodną konkurencję wszystkich technologii OZE, co powinno skutkować rozwojem
nowych, najbardziej efektywnych kosztowo instalacji. System ma także zapobiec
występowaniu nadmiernego wsparcia, co miało miejsce w ramach funkcjonującego mechanizmu zielonych certyfikatów. Ustawodawca jednocześnie zastosował
elastyczne podejście do kwestii projektów powstałych do końca 2015 roku. Będą
2

http://www.mg.gov.pl [26.04.2015] wystąpienie dostępne pod linkiem http://press.warszawa.
pl/konferencja-nowa-ustawa-oze-kolejny-krok-w-kierunku-urynkowienia-odnawialnychzrodel-energii/

3

Oznacza to niewielką modyfikację założeń na temat efektów wsparcia OZE, które w 2014
roku szacowano na uzyskanie 19% udziału energii elektrycznej z OZE do 2020 r., jako cel
wyznaczony w „Polityce Energetycznej Polski do 2030 r.” – patrz wypowiedź sekretarza
stanu J. Pietrewicza w: 51. Posiedzenie Senatu w dniu 19 marca 2014 r., Sprawozdanie stenograficzne SENAT RP VIII Kadencji, Informacja Ministra… op. cit., s. 53.

4

Patrz:
http://press.warszawa.pl/konferencja-nowa-ustawa-oze-kolejny-krok-w-kierunkuurynkowienia-odnawialnych-zrodel-energii/
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one mogły pozostać w dotychczas obowiązującym systemie „zielonych certyfikatów” lub też wziąć udział w aukcjach. System aukcyjny obejmując oferty wytwarzania energii elektrycznej w nowych i zmodernizowanych instalacjach odnawialnych źródeł energii będzie dawał możliwość zamawiania określonej ilości
energii z OZE. Ponadto przewidziano odrębne aukcje na wytwarzanie energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w obiektach o mocy zainstalowanej
do 1 MW i powyżej 1 MW. Wymóg ustawodawcy dotyczący minimalnej ilości
(co najmniej 25%) energii elektrycznej z OZE pochodzącej z obiektów o mocy
zainstalowanej poniżej 1 MW będzie znaczącym impulsem dla rozwoju energetyki prosumenckiej.
Od początku prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii najwięcej
kontrowersji budziło wsparcie dla najmniejszych (przydomowych) instalacji.
Dotyczyło to zwłaszcza najdroższych technologii, głównie paneli słonecznych.
Uchwalenie ustawy uwzględniającej tzw. poprawkę prosumencką nie zmniejszyło kontrowersji wokół tej kwestii, a wręcz przeciwnie, powstały nowe pytania
o koszty i, czy rzeczywiście zaprojektowane wsparcie będzie stanowiło wystarczający impuls dla rozwoju energetyki prosumenckiej.
Przyczyną sporu jest tzw. poprawka prosumencka, nazywana także poprawką
Bramory, od nazwiska posła PSL, który ją zgłosił. Przepis zgłoszony jako poprawka do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii zakładał wprowadzenie
uregulowań w zakresie specjalnych taryf, po których właściciele najmniejszych
instalacji OZE mieliby możliwość odsprzedaży nadwyżek wyprodukowanej
energii, których nie zużyją w swoim domu, małej firmie czy gospodarstwie rolnym. Preferencyjne taryfy miałoby otrzymać ok. 200–300 tys. pierwszych prosumentów, czyli jednoczesnych producentów i konsumentów energii. To, zdaniem
autorów poprawki, pozwoliłoby rozwinąć segment najmniejszych instalacji OZE,
a w efekcie obniżyć ich ceny i koszty instalacji w Polsce. Dzięki temu kolejnym
prosumentom miałoby się już opłacać inwestowanie w takie urządzenia bez tej
specjalnej taryfy. Pomysł wprowadzenia takich zmian był podnoszony od samego
początku prac nad ustawą, ale przez pięć lat nie udało się wprowadzić rozwiązań prosumenckich do ustawy. Przeciwne tym uregulowaniom było Ministerstwo
Gospodarki, które przygotowało ustawę. W opinii resortu taryfy gwarantowane
mogłyby obciążyć odbiorców energii i być niezgodne z unijnymi przepisami
o pomocy publicznej.
Przy sprzeciwie rządu, PO i Senatu Sejm ostatecznie przyjął tzw. poprawkę
prosumencką, która wprowadza gwarantowane taryfy za sprzedaż energii z małych instalacji OZE. Nowe regulacje dają właścicielom małych instalacji prawo
sprzedaży wyprodukowanej w nich energii po 75 gr/kWh w przypadku instalacji
o mocy do 3 kW lub 45–70 gr/kWh z instalacji do 10 kW.
Sprzeciw rządu budziły głównie kwestie wysokości taryf, obciążających budżet państwa, które zgodnie z uchwalonymi w lutym br. przepisami są znacznie
wyższe, niż koszt produkcji energii w innych instalacjach OZE, co prawdopodobnie przełoży się na wzrost kosztów energii dla odbiorców końcowych. Na przykład
koszt produkcji 1 kWh w elektrowniach wiatrowych wynosi ok. 32 gr/kWh.
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Obawy były też związane ze wzrostem produkcji w małych przydomowych
instalacjach, co może się wiązać z utratą rynku przez dotychczasowych producentów energii (o ok. 0,5%). Do pięciu koncernów energetycznych kontrolowanych przez skarb państwa należy bowiem około 67% udziałów w wytwarzaniu
energii.
Prawo energetyczne i system w obecnej postaci promuje produkcję energii na
sprzedaż, a nie na własny użytek. Od tego typu systemu odchodzą już inne kraje
UE ponieważ podnosi on koszty działania sieci energetycznych.
Biorąc pod uwagę powyższe nietrudno zrozumieć oponentów wprowadzenia
tzw. poprawki prosumenckiej, ale znalezienie kontrargumentów wydaje się łatwe.
Dla wszystkich jest to spór dotyczący dwóch rodzajów rozwiązań: tańszego
i droższego, ale przede wszystkim pomiędzy energetyką zawodową a obywatelską.

2. DEBATA PARLAMENTARNA NAD ZAPISAMI USTAWY OZE
W połowie ubiegłego roku, gdy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii trafił do Sejmu, posłowie PO poparli stanowisko Ministerstwa Gospodarki.
Poprawka posła Artura Bramory była kilkukrotnie omawiana na posiedzeniach
komisji sejmowej, lecz ostatecznie nigdy nie została poddana pod głosowanie.
PSL w nieformalnych rozmowach dyskutował na temat poparcia przez cały klub
uregulowań zaproponowanych przez posła Bramorę. Ze stanowiskiem większości
posłów PSL nie zgodził się Janusz Piechociński, który jako minister gospodarki
odpowiadał za rządowy projekt ustawy. Mimo tego poprawka trafiła na trzecie
czytanie w Sejmie, tuż przed głosowaniem projektu przez Sejm. Wtedy było już
niemalże przesądzone, że ustawa firmowana przez rząd może zostać odrzucona.
Posłowie PO próbowali przekonać swoich koalicjantów z PSL o konieczności przemyślenia tej kwestii i głosowanie za przyjęciem ustawy w zaproponowanym przez
rząd kształcie. Rząd i koalicja musiała pogodzić się z porażką, gdyż głosowanie
przegrała stosunkiem głosów 220 do 218. Wniosek mniejszości został poparty
przez PiS, Twój Ruch i SLD. Za przyjęciem poprawki i odrzuceniem rządowego projektu ustawy głosował także klub PSL oraz Waldemar Pawlak. Przeciwko,
co było oczywiste, byli wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński
oraz minister rolnictwa Marek Sawicki. Tuż po głosowaniu Platforma Obywatelska zadeklarowała, że w Senacie poprawka w zakresie energetyki prosumenckiej
zostanie zmieniona. Gdy ruszyły prace w Senacie Waldemar Pawlak i Bramora
wystąpili z wnioskiem o formalne głosowanie na Radzie Naczelnej PSL poparcia
przepisów prosumenckich. Uzgodnione zostało wspólne stanowisko partii w kwestii poparcia włączenia do ustawy uregulowań w zakresie produkcji energii przez
prosumentów. Uchwała miała na celu zdobycie poparcia senatorów PO, mających
w Senacie większość, do rozpoczęcia dyskusji na temat zmian legislacyjnych.
W Senacie głosami senatorów PO poparty został wniosek resortu gospodarki
w zakresie usunięcia z projektu ustawy przepisów dotyczących prosumentów.
Dzień przed planowanym głosowaniem Senatu, w PO także powstały wątpliwości, co do rządowego projektu ustawy.
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Efektem dyskusji w klubie PO była propozycja nowej poprawki prosumenckiej,
która została złożona w Senacie. Nowe regulacje w zakresie zastąpienia taryf gwarantowanych prawem do odsprzedaży nadwyżek energii za 210% ceny hurtowej
energii, zakładały o połowę niższe wsparcie dla mikroinstalacji. Powyższe regulacje zostały przyjęte przez komisje senackie oraz Senat. Jednak w izbie niższej
przyjęto projekt ustawy uwzględniający poprawkę posła Bramory5.

3. ZAKRES USTAWOWEGO WSPARCIA DLA PROSUMENTÓW
W wyniku przyjęcia ustawy uwzględniającej poprawkę posła Bramory wsparcie miałoby otrzymać pierwsze 100 tys. instalacji domowych o mocy do 3 kW.
300 MW mikroinstalacji na mocy poprawki uzyskało piętnastoletnią gwarancję
sprzedaży swojej energii po 75 gr/kWh. Pierwsze 500 MW z około 150 tys. instalacji o mocy od 3 do 10 kW również przez piętnaście lat ma gwarancję sprzedaży nadwyżek produkowanej energii po 45–70 gr/kWh. Łącznie mikroinstalacje
o mocy 800 MW miałyby produkować tyle ile jeden blok 120 MW w elektrowni
węglowej. Jak przekonywał Waldemar Pawlak, w skali kraju to bardzo niewiele.
Według szacunków zrzeszającego największe spółki energetyczne Polskiego
Komitetu Energii Elektrycznej, uwzględniając powyższe regulacje taryfy dla
prosumentów będą nawet znacząco wyższe niż średnia cena energii na rynku
hurtowym (obecnie to ok. 18 gr/kWh). Jednocześnie przy wysokich stawkach
odsprzedaży energii o wiele bardziej opłacalne może być dla prosumentów wytwarzanie energii na sprzedaż niż na własne potrzeby.
„Chodzi o to, aby wsparcie – za które ostatecznie zapłacą odbiorcy energii
w swoich rachunkach – było wydawane racjonalnie. Tymczasem ta poprawka
z prosumentów robi tak naprawdę producentów” – tłumaczył Marek Woszczyk,
szef PKEE i prezes PGE6. „Znika kluczowy powód dla którego warto rozwijać
energetykę prosumencką, to znaczy ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji
energii. Zamiast zużywać w pierwszej kolejności na własne potrzeby, bardziej
opłacać się będzie jak najwięcej energii produkować na sprzedaż. Tymczasem
taką samą «zieloną» energię potrafimy wytwarzać znacznie taniej, np. w elektrowniach wiatrowych albo spalając biomasę”7.
Wysokie stawki taryf gwarantowanych uzasadniał Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, odpowiadający za ocenę skutków regulacji
poprawki Bramory. „Te stawki pozwolą pierwszym prosumentom na osiągnięcie
stopy zwrotu na poziomie nieznacznie wyższym od oprocentowania depozytu.
Dlatego poprawka przewidywała możliwość, a nawet obowiązek obniżania tych
5

Patrz: http://wysokienapiecie.pl/oze/612-zielony-thriller-non-fiction [26.04.2015].

6

M. WOSZCZYK: wystąpienie na konferencji „Nowa ustawa OZE – kolejny krok w kierunku urynkowienia odnawialnych źródeł energii”, Warszawa 26.04.2015 r., patrz: http://
press.warszawa.pl/konferencja-nowa-ustawa-oze-kolejny-krok-w-kierunku-urynkowieniaodnawialnych-zrodel-energii/

7

Ibidem.
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taryf wraz ze spadkiem ceny tych instalacji na polskim rynku. Pierwsze obniżenie
taryf byłoby potrzebne zapewne już po kilku miesiącach, ale bez tych początkowych, wyższych stawek, energetyka prosumencka nie będzie się w stanie rozwinąć w najbliższym czasie”8.
Instytut Energii Odnawialnej zaproponował rokroczny spadek wartości taryf o 20–30%, uzasadniając to stanowisko obniżeniem do roku 2020 kosztów
instalacji do poziomu niższego niż ceny energii produkowanej przez energetykę
zawodową.
Powodem tej zmiany ma być właśnie początkowe wsparcie mikroinstalacji.
Również zdaniem dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie
Gospodarki, Janusza Pilitowskiego, przy tak wysokich początkowych stawkach,
maksymalna moc mikroinstalacji ze wsparciem może się wyczerpać nie do 2020
roku, a już w pierwszym roku funkcjonowania taryf gwarantowanych.
Opublikowane w tym roku badanie CBOS wskazuje, że 77% Polaków chciałoby przyspieszenia rozwoju odnawialnych źródeł energii. Według respondentów, odnawialne źródła energii są najbardziej bezpieczne i perspektywiczne. Natomiast z badania TNS OBOP, na zlecenie RWE wynika, że połowa badanych
osób nie chciałaby płacić więcej za energię.
Wzrost rachunków za energię największe znaczenie będzie miał dla przemysłu energochłonnego. W ustawie o OZE na etapie prac Sejmowych dużym
producentom energii przyznano ulgi od dopłat do odnawialnych źródeł energii.
Wspomniane ulgi będą wynosiły od 20 do 85%, co przekracza wzrost kosztów
związanych z wprowadzoną do ustawy poprawką posła Bramory. Z kolei wzrost
opłacalności energetyki rozproszonej oznacza dla dużych graczy na rynku energii
spadek cen sprzedaży i obniżenie ilości produkowanej energii. Będzie to na pewno
skutkować spadkiem rentowności elektrowni. Rząd oraz państwowe spółki energetyczne przewidują, że w Polsce może zostać powtórzony scenariusz z Niemiec,
gdzie produkcja energii w instalacjach OZE pokryła w ubiegłym roku 27,3% zapotrzebowania na energię. Skutkiem tej sytuacji był spadek zysków dużych koncernów energetycznych, i co się z tym wiąże, spadek rentowności. W państwowych
i prywatnych spółkach energetycznych działających w Polsce panuje zgodne przekonanie, że mikroinstalacje będą się szybko rozwijać.
„Nie mam wątpliwości, że w jakiejś części przyszłość branży będzie związana z energetyką solarną, ale w tej ustawie decydujemy o dopłatach, które obciążą
odbiorców już teraz, kiedy te technologie są jeszcze drogie” powiedział Marek
Woszczyk9.
Jednocześnie koncerny energetyczne podnoszą kwestię braku wizji rozwoju
energetyki w Polsce po 2020 roku. Podczas, gdy Niemcy dotują już rozproszone
magazynowanie energii w Polsce trwa dyskusja dotycząca rozwoju mikroinsta8

G. WIŚNIEWSKI: wystąpienie na konferencji „Nowa ustawa OZE – kolejny krok w kierunku
urynkowienia odnawialnych źródeł energii”, ibidem.

9

M. WOSZCZYK: wystąpienie na konferencji „Nowa ustawa OZE – kolejny krok w kierunku
urynkowienia odnawialnych źródeł energii”, ibidem.
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lacji. Zdaniem przedstawicieli koncernów Polska powinna na razie postawić na
rozwój mikroinstalacji, ponieważ do tej pory nie mamy rozwiązań w zakresie
magazynowania energii, np. w postaci produkcji wodoru albo baterii. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się być rozwój małej kogeneracji. W przeciwnym wypadku ograniczona zostanie produkcja w dużych jednostkach, ale
nie będzie możliwości ich zamknięcia. W ogólnym rozrachunku koszty takiego
rozwiązania pokryte zostaną z kieszeni odbiorców energii10.
Bez względu na parlamentarny spór o dotacje dla mikroinstalacji, wiele wskazuje na to, że sektor produkcji energii w małych instalacjach będzie się rozwijał
najszybciej.
Tymczasem niemal natychmiast po uchwaleniu Ustawy o odnawialnych źródłach energii Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Regulacji Energetyki zasygnalizowali potrzebę jej nowelizacji, aby wyeliminować możliwość pojawienia
się wątpliwości interpretacyjnych, których może być wiele.
Według zapewnień resortu gospodarki, drażliwa kwestia wysokości taryf
gwarantowanych nie będzie już przedmiotem planowanej poprawki technicznej
ustawy.

4. WSPARCIE DLA OZE W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ UNII EUROPEJSKIEJ
Wsparcie dla odnawialnych źródeł energii jest pomocą państwa, które może ingerować we wspólny rynek Unii Europejskiej. Oznacza to, że jest to pomoc
publiczna i jako taka, co do zasady, powinna zostać notyfikowana przez Komisję
Europejską. Zgodnie z wykładnią unijną, pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:
• jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych,
• udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
• ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo
lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),
• grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę
handlową między Państwami Członkowskimi UE.
Należy przy tym odnotować, że unijna definicja pojęcia „przedsiębiorstwa”
odnosi się do podmiotów oferujących produkty lub usługi na rynku, bez względu na ich formę prawną. Z definicji tej wynika, że dla pomocy publicznej nie
odgrywa żadnej roli to, czy beneficjentem jest podmiot sektora prywatnego lub
publicznego, czy założony jest on w celu osiągania zysku, czy nie. Za przedsiębiorstwo można więc uważać również np. organizację non-profit, stowarzyszenie branżowe, jednostki samorządu terytorialnego itp. Ważne jest, że beneficjent
w ramach projektu prowadzi działalność gospodarczą.
Aby wsparcie stanowiło pomoc publiczną, wymienione powyżej warunki muszą zaistnieć łącznie. Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną.
10

Patrz: http://wysokienapiecie.pl/oze/612-zielony-thriller-non-fiction [26.04.2015].
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Notyfikacja pomocy publicznej jest procedurą długotrwałą i skomplikowaną
i wymaga dobrego przygotowania rządu, który o nią występuje.
W założeniach Ministerstwa Gospodarki procedura ta ma zostać ominięta.
Nie jest możliwe uzyskanie notyfi kacji Komisji Europejskiej przed wejściem
w życie zmiany systemu wsparcia OZE, czyli 1 stycznia 2016 roku. Notyfikacja
z praktycznego punktu widzenia może zająć nawet kilka lat. Podobna procedura,
w przypadku notyfikacji pomocy dla pojedynczych projektów z branży OZE trwa
około dwóch lat. Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem w zakresie uniknięcia
notyfikacji jest skorzystanie z General Block Exemption Regulation (ang. GBER),
czyli tzw. wyłączeń blokowych. Resort gospodarki starał się dostosować ustawę
o OZE w zakresie aukcyjnego systemu wsparcia dla większych instalacji OZE,
aby spełnił on wymogi GBER. Procedura aukcyjna musi spełniać wymogi konkurencyjnej, otwartej procedury przetargowej.
Jednak taryfy gwarantowane z założenia są wsparciem, które w takiej samej
wysokości otrzyma każdy, kto przyłączy swoją mikroinstalację do sieci. Tego
wymogu więc nie spełniają. Unijne rozporządzenie potencjalnie daje jeszcze
możliwość dotowania na zasadach pomocy publicznej mikroinstalacji OZE działających na małą skalę.
W tym przypadku podstawowym warunkiem ominięcia notyfikacji jest niska
stopa zwrotu z inwestycji. Zgodnie z unijnymi przepisami w przypadku Polski
stopa zwrotu nie powinna być wyższa niż 3,58% dla dziesięcioletnich inwestycji.
Jednak preferencyjne taryfy dla mikroinstalacji będą obowiązywały przez 15 lat,
a w tym przypadku, zgodnie z szacunkami, stopa zwrotu wyniesie 4%.
W sytuacji, gdy przyjęte przez Sejm taryfy feed-in zakładają wyższy zwrot
z inwestycji, a do obliczeń przyjęto wysokie koszty, stopa zwrotu z inwestycji
może wynieść nawet 8–10%. Część instalacji, która ma otrzymać wsparcie nie
jest obecna na światowych rynkach i, w takim przypadku, bez danych przyjętych do założeń analizy, oszacowanie rzeczywistych stawek dla nich jest trudne,
a może niemożliwe.
W ramach rozwiązań bankowych Bank Ochrony Środowiska jest jedynym
podmiotem, który będzie dystrybuował środki NFOŚiGW dla prosumentów.
Z badań TNS Polska wynika, że 20% Polaków jest skłonnych zainwestować do
10 tys. zł w panele, jeżeli ta inwestycja zwróciłaby się w ciągu 5 lat. Natomiast
aż 81% potencjalnych inwestorów jest zainteresowane leasingiem, którego koszty wyniosłyby do 1 000 zł rocznie przy oszczędnościach powyżej 1 000 zł za
energię elektryczną. Rozwiązania dla prosumentów przygotowuje również RWE
Polska. Firma zainstalowała już panele na dachu siedziby Toyota Motor Poland,
zaś zgodnie z informacjami przekazanymi przez Iwonę Jastrzębską, dyrektor ds.
komunikacji trwają przygotowania rozwiązań dla sektora MŚP i gospodarstw.
Podobne działania są realizowane przez Enea i EdF Polska11.

11

Koncerny energetyczne chcą obsłużyć prosumentów, patrz: http://gramwzielone.pl/trendy/15678/koncerny-energetyczne-chca-obsluzyc-prosumentow [26.04.2015].
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Jednakże działanie w warunkach niepewności legislacyjnej jest dla inwestorów oraz banków największą przeszkodą w rozwijaniu sektora instalacji produkcji energii z OZE. Dlatego tak kluczowe jest, że uchwalona została nowa ustawa
regulująca energetykę odnawialną. Nowa ustawa nie rozwiązuje niektórych dotychczasowych problemów, jak nadpodaż świadectw pochodzenia, ale instytucje
finansowe wiedzą jak rozwiązywać ryzyka z nimi związane.
Nowy system wsparcia pozytywnie wpłynie na rozwój energetyki odnawialnej, lecz należy mieć na uwadze okres przejściowy, w którym zostanie przyłączonych mniej instalacji produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Można prognozować, że niektóre projekty już istniejące będą chciały przejść do nowego systemu,
aby wyeliminować pewne ryzyka biznesowe związane z dotychczasowym modelem. Nowy model wsparcia pozwoli bankom zaoferować inwestorom bardziej
korzystne warunki finansowania w zakresie mniejszego udziału kapitału własnego. Wyeliminowanie ryzyka ceny rynkowej energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów, jak również ryzyka standingu finansowego odbiorców energii
elektrycznej oraz zielonych certyfikatów będzie skutkowało większym zainteresowaniem banków komercyjnych tym sektorem. To w ostatecznym rozrachunku powinno wpłynąć na obniżenie kosztów finansowania. Biorąc powyższe pod
uwagę, oczekuje się wejścia na rynek kolejnych inwestorów, którzy będą zainteresowani niższą stopą zwrotu przy znacznie ograniczonym ryzyku ekonomicznym
inwestycji. Zatem system wsparcia będzie bardziej stabilny pod względem strony
finansowej projektu, jednakże wprowadzenie systemu aukcyjnego będzie promowało najbardziej efektywne instalacje oraz inwestorów oczekujących niższej
stopy zwrotu aniżeli dotychczas osiąganej w systemie zielonych certyfikatów.
Należy podkreślić, że w ogłoszonej ustawie o OZE temat ciepła został całkowicie pominięty. Biorąc pod uwagę fakt, że jednym z jej najważniejszych źródeł
jest właśnie ogrzewanie piecami węglowymi, a Polska walczy teraz z niską emisją, trudno wytłumaczyć przemilczenie tej kwestii w ustawie.

PODSUMOWANIE
Przeciętny Polak, planujący zakup mikroinstalacji ma kilka możliwości sfinansowania inwestycji. Może skorzystać ze ścieżki bankowej w programie Prosument
i po spełnieniu warunków kredytowych dostać niskooprocentowaną pożyczkę.
W zależności od miejsca zamieszkania, może zwrócić się też o dofinansowanie
inwestycji do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wkrótce będzie także możliwe skorzystanie z finansowania ze
środków unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
Natomiast przedsiębiorstwa mogą również skorzystać ze wsparcia inwestycyjnego w formie preferencyjnych kredytów, w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW programu BOCIAN. Do tej pory program nie cieszył się dużym powodzeniem, ale być może w obecnej sytuacji prawnej ta oferta finansowania wzbudzi
zainteresowanie inwestorów.
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Ustawa o OZE jest nadrzędnym aktem prawnym zapewniającym stabilne rozwiązania legislacyjne w sektorze odnawialnych źródeł energii na następne lata.
Teraz wszyscy oczekują na akty wykonawcze do ustawy w postaci rozporządzeń.
Być może w tych aktach znajdą się zapisy, które pozwolą uniknąć błędów interpretacyjnych i zmniejszą ryzyko inwestowania w mikroinstalacje.
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STRESZCZENIE
Przyjęta przez Sejm 20 lutego 2015 roku Ustawa o odnawialnych źródłach energii tworzy podstawy prawne zmiany systemu wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku i będą
opierać się przede wszystkim na systemie aukcji. Największe szanse uzyskania
wsparcia w systemie aukcyjnym, z założenia będą miały inwestycje najbardziej efektywne pod względem kosztów inwestycyjnych w stosunku do kosztu
produkcji jednostki energii. W oparciu o nowe rozwiązania ustawowe również
producenci energii w małych instalacjach, o mocy do 10 kW, w przypadku odsprzedaży nadwyżek energii mogą liczyć na wsparcie w postaci taryf gwarantowanych. Z kolei źródłem finansowania kosztów inwestycyjnych związanych
z budową mikroinstalacji dla prosumentów są coraz liczniejsze dostępne programy finansowania. Oznacza to możliwość rozwoju energetyki prosumenckiej na
znacznie korzystniejszych warunkach niż przed uchwaleniem ustawy o OZE.
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SUPPORTING PROSUMER ENERGY PRODUCTION DEVELOPMENT IN ASPECT OF LAW
ON RENEWABLE ENERGY SOURCES AND EXISTING FINANCIAL INSTRUMENTS

SUMMARY
After five years of work on the bill the long-awaited Act on Renewable Energy
Sources is coming into force. However, the most important provisions of the act
are to be implemented in 2016, when the first commence auctions for purchasing
the energy from renewable sources will take place. Yet, the evaluation whether the
auction system enhanced the development of energy generation from renewable
sources and facilitated financing of the investments in this sector will be possible
not earlier than in a few years. The above mentioned issues seem to be particularly
important from the energy prosumer and its development point of view.
According to the Ministry of Economy, the adopted law on RES provides:
• solutions to boost sustainable development of energy generation based on
renewables,
• flexibility in controlling both the amount and the structure of energy generation from renewables in the power system and the total cost of support
for renewables.
The other important purpose of the act is customizing the support for renewables in order to decrease costs of technology and ensure prices for energy on
an acceptable level for end users. Furthermore, the adopted law aims at creating
competitive RES-generation market and improving conditions for doing business
in production of energy from renewable sources by ensuring its predictability
and stability.
Finally, through introducing a number of new solutions, the existing system of
support for renewable energy installations is to be completely transformed.
Key words: prosumer, renewable energy, renewable energy source, mikroinstallation, state aid

NOTA O AUTORCE
Magdalena Mielczarska-Rogulska – od początku kariery zawodowej związana
jest z sektorem produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Pracowała w Instytucie
Paliw i Energii Odnawialnej – Instytucji Wdrażającej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jako kierownik działu zajmującego się informacją i promocją programu w zakresie działań związanych z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii. Prowadziła liczne szkolenia dla wnioskodawców oraz brała udział,
w charakterze prelegenta w wielu konferencjach branżowych. W ramach Polskiej
Platformy Technologicznej Paliw i Energii Odnawialnej odpowiadała za działanie
Branżowego Punktu Kontaktowego Programów Unii Europejskiej.
Jest autorką wielu publikacji dotyczących finansowania inwestycji w sektorze
produkcji energii ze źródeł odnawialnych.
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Przez pięć lat pracowała w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki. Była zastępcą przewodniczącego Zespołu Oceny Projektów,
oceniała wnioski o dofinansowanie oraz rozliczała i prowadziła kontrole realizacji projektów. Od 2013 roku brała udział w procesie programowania Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w zakresie sektora
energetyki. Koordynowała prace związane z przygotowaniem Szczegółowego
Opisu Osi Priorytetowych, kryteriów wyboru projektów oraz formularza wniosku o dofinansowanie. Uczestniczyła również w pracach nad ostateczną treścią
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.
Prowadziła wykłady w zakresie inżynierii procesowej i technologii odnawialnych źródeł energii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Była również wykładowcą na licznych kursach i szkoleniach z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.
Obecnie pracuje w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie zajmuje
się zagadnieniami związanymi z udzielaniem pomocy publicznej na inwestycje
finansowane ze środków Unii Europejskiej.
Ukończyła w Szkole Głównej Handlowej studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz rachunkowości.
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FINANSOWANIE ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W POLSCE
– DOŚWIADCZENIA DOTYCHCZASOWE I PERSPEKTYWY
Słowa kluczowe: energetyka prosumencka, Odnawialne Źródła Energii, inwestycje

WSTĘP
Energetyka prosumencka jest przemysłem związanym z rozwojem Odnawialnych Źródeł Energii, opartym na podejmowanych na szeroką skalę decyzjach
prosumentów w danym okresie w miejsce pojedynczych decyzji inwestycyjnych
przedsiębiorstw Wielkiej Energetyki Konwencjonalnej i akceptowania przez
obecnych odbiorców wzrostów cen paliw kopalnych i nieopłaconych przez energetykę konwencjonalną kosztów środowiska1. Efektem tych tendencji jest rozwój tzw. mikrogeneracji związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej na małą
skalę, z wykorzystaniem do tego celu technologii niskoemisyjnych lub opartych
na odnawialnych źródłach energii2. Podmioty inwestujące w mikrogenerację
(OZE) na własny użytek stają się prosumentami – tzn. odbiorcami i producentami energii elektrycznej jednocześnie3. Wytwarzanie przez nich energii służy przede wszystkim zaspokojeniu części własnych potrzeb, a jej ewentualne
nadwyżki mogą zostać sprzedane do sieci. Podstawowym celem mikrogeneracji
nie jest więc przynoszenie dochodu, lecz dywersyfikacja źródeł pozyskiwania
energii elektrycznej i obniżenie jej kosztu. Zainteresowane nią mogą być nie
tylko gospodarstwa domowe, ale także przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne
oraz grupy tych podmiotów.
W przypadku gospodarstw domowych główną motywacją inwestycji w instalacje oparte na OZE może być potencjalne zmniejszenie kosztów utrzymania
nieruchomości, jak również możliwości sprzedaży energii elektrycznej do sieci,
co stanowi ewentualne dodatkowe źródło dochodu. Wraz z rosnącym global1

J. POPCZYK: Energetyka prosumencka, [w:] Energetyka prosumencka odpowiedzią na potrzeby powiatu tarnogórskiego, Tarnowskie Góry 2012, s. 10.

2

M. BUKOWSKI, A. PANKOWIEC, P. SZCZERBA, A. ŚNIEGOCKI: Przełomowa energetyka prosumencka. Dlaczego źródła rozproszone mogą doprowadzić do przewrotu na rynku energii,
Warszawa 2014, s. 3; F. BYLOK: Prosumpcja jako forma innowacji na współczesnym rynku,
[w:] Konsumpcja i innowacje, (red.) A. OLEJNICZUK-MERTA, Warszawa 2015, s. 49–61.

3

F. BYLOK: Prosumpcja jako forma innowacji na współczesnym rynku, [w:] Konsumpcja
i innowacje, (red.) A. OLEJNICZUK-MERTA, Warszawa 2015, s. 49–61.
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nym popytem na mikroinstalacje ich ceny będą spadać, przez co staną się one
bardziej dostępne dla szerszych grup społecznych. Oprócz znacznej redukcji
(lub eliminacji) bieżących rachunków za energię elektryczną, na podjęcie decyzji
o zostaniu prosumentem wpływa wzrost świadomości istnienia dostępnych technologii i ich perspektyw ekonomicznych, systematyczny spadek cen systemów
mikrogeneracji energii, wzrost cen energii elektrycznej, atrakcyjność technologii
przyjaznych środowisku oraz regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska.
Na decyzje inwestorów indywidualnych odnośnie mikroinstalacji może mieć
również wpływ potrzeba ustabilizowania dostaw energii elektrycznej, co jest
istotne w rejonach oddalonych od konwencjonalnych źródeł wytwarzania i niestabilnych sieciach przesyłowych. Osoby o wysokim dochodzie, dla których nie
są tak istotne koszty utrzymania postrzegają mikrogenerację jako ciekawą nowinkę technologiczną czy nawet kolejny gadżet, pozwalający wykazać się troską
o środowisko naturalne4.
Zrozumienie zasad finansowania inicjatyw w zakresie energetyki prosumenckiej wymaga poznania obecnie funkcjonujących w Polsce programów rządowych
dotyczących tych zagadnień. Są one realizowane za pośrednictwem Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Banku Ochrony Środowiska S.A. Ich celem jest upowszechnienie w naszym kraju wykorzystania małych źródeł energii odnawialnej, zaspokajających w całości lub części codzienne potrzeby osób, będących właścicielami tego typu instalacji. Przykładem tego
typu rozwiązań są instalacje paneli słonecznych do podgrzewania wody i zestawy
fotowoltaiczne, które w naszym kraju stają się z coraz tańsze i popularniejsze.
Przedstawione wyżej inicjatywy wpisują się w koncepcję społeczeństwa prosumenckiego, które łączy w sobie wytwarzanie i konsumpcję przez obywateli określonych dóbr, a nawet daje im możliwości odsprzedaży ich nadwyżek z zyskiem,
umożliwiając równocześnie realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju.

1. ENERGETYKA PROSUMENCKA I JEJ EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA
Rozwój źródeł mikrogeneracji jest najczęściej opisywany w kontekście energetyki prosumenckiej. W myśl tej koncepcji odbiorca energii jest jednocześnie
jej producentem. Idea aktywnego włączenia odbiorców masowych (gospodarstwa domowe, małe firmy) w energetyczny łańcuch wartości została zrealizowana
w wielu krajach UE. Szybki rozwój tego segmentu rynku energii elektrycznej
nastąpił przede wszystkim w Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, w Czechach oraz Hiszpanii.
Czynnikiem najsilniej pobudzającym rozwój mikrogeneracji w tych krajach było znaczne uproszczenie formalnych wymogów związanych z instalacją
4

P. BERTOLIDI, M. HINNELS, S. R EZESSY: Liberating the power of Energy Services and ESCOs
in a liberalised energy market, http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/energyefficiency/
energyefficiency/energyefficiency/energyefficiency/sites/energyefficiency/files/id184_bertoldi_final.pdf [20.12.2013].
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źródła i rozliczaniem produkowanej energii. W tej drugiej kwestii powszechne
uznanie zyskał mechanizm taryfowy określany jako feed-in-tariff, który polega
na zagwarantowaniu odbioru energii i ceny za energię wprowadzoną do sieci.
Analiza rozwoju mikrogeneracji w krajach, w których wprowadzono atrakcyjne
finansowo taryfy feed-in, wskazuje na skokowy wzrost mocy zainstalowanej we
wspieranych źródłach – np. w Wielkiej Brytanii pomiędzy rokiem 2010 a 2011
moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych wzrosła z ok. 90 MW do ponad
600 MW. W Czechach w analogicznym okresie osiągnięto wzrost od wartości
bliskich zeru do 120 MW.
Z punktu widzenia procesu inwestycyjnego i właściwości mikrogeneracji
w przypadku taryfy feed-in możliwa jest wieloletnia projekcja ceny energii. Dodatkowo, relatywnie niski koszt finansowania pojedynczej instalacji umożliwia
łatwe skalowanie uczestnictwa instytucji finansowych w tych projektach. Wybierając wspierane technologie, strona finansująca jest w stanie dywersyfikować
ryzyko oraz zarządzać nim w sposób łatwiejszy niż w przypadku wielkoskalowych inwestycji w energetykę zawodową.
Pomimo wielu korzyści, w krótkim okresie – w szczególności przy uwzględnieniu obecnej sytuacji gospodarczej – rozwój tego obszaru elektroenergetyki
będzie ograniczony wysokimi kosztami. Ze względu na wysoką cenę instalacji
w relacji do jej sprawności, średni koszt wytworzenia 1 MWh energii elektrycznej w tych instalacjach jest o 300–1 000% wyższy niż w energetyce zawodowej
(w zależności od mocy zainstalowanej i technologii). Występują także znaczne
różnice pomiędzy poszczególnymi technologiami – dla mocy przyłączeniowych
poniżej 10 kW koszt wytworzenia 1 MWh w instalacji fotowoltaicznej jest ponad
dwukrotnie wyższy niż dla mikrowiatraków. Stymulowanie rozwoju tego kierunku w energetyce (np. poprzez taryfę feed-in) oznacza konieczność stworzenia
mechanizmu przesunięcia dodatkowych środków w stronę prosumenckich mikrowytwórców. Obserwowane w innych krajach mechanizmy tego typu najczęściej wprowadzają dodatkowy element w cenie energii elektrycznej (wliczony
w cenę lub uiszczany za pomocą specjalnej opłaty), rzadziej podatki celowe i ulgi
podatkowe. Niezależnie od stosowanej opcji trzeba mieć świadomość, że takie
wsparcie OZE oznacza wzrost ceny energii.
Pozytywnym czynnikiem w rozwoju mikrogeneracji może być efekt skali
i doświadczenia, np. dla paneli fotowoltaicznych okres, w którym cena urządzeń
spada o 50% wynosi 5 lat. Spadek ceny oraz upraszczanie procedur budowlanych i przyłączeniowych (dla małych instalacji jest to druga najwyższa grupa kosztów) zredukuje wsparcie konieczne do zapewnienia zwrotu z instalacji
w okresie 8–12 lat (okres zwrotu w krajach, gdzie mikroenergetyka odnotowała
szybki rozwój).
Niezależnie od wsparcia dla konkretnych technologii, elementem stymulującym rozwój energetyki prosumenckiej będzie także (współ)finansowanie udzielane w ramach programów wsparcia. Obecnie m.in. NFOŚiGW realizuje program
Prosument wspierający budowę mikroinstalacji. Pośrednikiem w ułatwieniu pozyskania tego typu środków na rzecz przyszłych prosumentów mogą stać się fir-
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my sprzedające energię i firmy doradcze. Można spodziewać się powstawania
na tej bazie innowacyjnych produktów. Dodatkowym czynnikiem rozwoju energetyki prosumenckiej może także stać się sytuacja na rynku hurtowym – każdy
wzrost cen energii na tym rynku będzie skracał okres zwrotu mikroinstalacji5.
Promocja źródeł OZE wpływa nie tylko na strategie działania przedsiębiorstw
energetycznych, lecz także na zachowania konsumentów. Niektóre kraje intensywnie promowały i promują energetykę prosumencką, co powoduje dynamiczny
przyrost mocy zainstalowanych w rozproszonych mikroźródłach (głównie fotowoltaicznych). Powyższe można zaobserwować przykładowo w Niemczech i Czechach, gdzie przydomowe instalacje OZE otrzymywały silne wsparcie (większość
przydomowych, prosumenkich instalacji fotowoltaicznych jest przyłączona do
sieci dystrybucyjnych na niskich napięciach). Skutkiem rozwoju mikrogeneracji
i wzrostu liczby prosumentów jest z jednej strony proces wypychania energetyki
opartej na paliwach kopalnych z systemu, z drugiej zaś redukcja zapotrzebowania na konwencjonalną energię elektryczną, wynikająca z częściowego pokrycia
potrzeb własnych przez samych prosumentów. Skutkuje to poszerzaniem tradycyjnej oferty dostaw energii elektrycznej o inne dodatkowe usługi, jak np. całodobowy serwis usług naprawczych w przypadku problemów z dostawą energii
czy problemami z instalacją, aby utrzymać tradycyjnych klientów i zapobiec instalowaniu przez nich mikroinstalacji energetycznych6.

2. ZAŁOŻENIA PRIORYTETOWEGO PROGRAMU NFOŚIGW DOFINANSOWANIA
KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Właściciele domów jednorodzinnych w latach 2010–2014 mogli uzyskać dofinansowanie bezzwrotne w wysokości 45% kwoty kredytu zaciągniętego na kupno
i montaż kolektorów słonecznych. Dotację wypłacał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Działania te były zgodne z Programem
Priorytetowym NFOŚiGW realizowanym w latach 2010–2015. Umowy kredytu
z dotacją mogły być zawierane do 31 grudnia 2014 r., a same dotacje wypłacane
do końca 2015 r.
Beneficjentami opisywanego programu były osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym (także w budowie), któremu mają służyć zakupione kolektory słoneczne,
z wyłączeniem odbiorców ciepła z sieci miejskiej. O kredyt z dotacją mogły też

5

Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce. III edycja raportu
ING Banku Śląskiego i PwC na temat finansowania inwestycji energetycznych, maj 2013,
s. 23–24, https://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/ing_i_pwc_raport_2013_nie_tylko_wytwarzanie.pdf [27.04.2015].

6

Koniec tradycyjnej energetyki? Jak wygrać w dobie zmian. Raport PwC i ING Banku Śląskiego, kwiecień 2015, s. 10, http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/pwc-ing-raport-koniec-tradycyjnej-energetyki.pdf [27.04.2015].
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występować wspólnoty mieszkaniowe oraz użytkownicy miejskiej sieci cieplnej
centralnego ogrzewania (z wyłączeniem miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej).
Przedmiotem kredytowania był zakup i montaż kolektorów słonecznych
(wraz z konieczną instalacją) do wspomagania ogrzewania wody użytkowej,
ogrzewania budynku oraz wody w basenie kąpielowym. Wykluczone było natomiast wykorzystywanie dotowanych kolektorów w działalności gospodarczej.
Nabyte kolektory musiały mieć odpowiedni polski albo europejski certyfikat
zgodności z normą, nie starszy niż sprzed pięciu lat.
Ważnym pojęciem w opisywanym programie były koszty kwalifikowane,
które były podstawą ustalenia kwoty kredytu i przysługującej dotacji. Zaliczano
do nich:
• koszt nabycia nowych instalacji (w szczególności: kolektora słonecznego,
zasobnika ciepłej wody użytkowej, przewodów instalacyjnych, aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki);
• koszt zakupu ciepłomierza;
• koszt montażu kolektora słonecznego;
• koszt projektu budowlano-wykonawczego instalacji sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę z uprawnieniami do projektowania;
• podatek od towarów i usług (VAT), chyba że beneficjentowi przysługuje
prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (dotyczy wspólnot mieszkaniowych) lub ubiegania się o zwrot VAT.
Kwota otrzymanego kredytu nie mogła przewyższać wysokości kosztów
kwalifikowanych, ale w takim wypadku dotacją objęta była wyłącznie część
wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (należało ją wyodrębnić
w umowie kredytowej).
Otrzymana dotacja stanowiła 45% kapitału kredytu wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych (przy czym skredytowana mogła być całość
tych kosztów). Ograniczeniem w tej kwestii był jednostkowy koszt kwalifikowany,
który nie mógł przekroczyć 2 250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora. Nie oznaczało to, że instalacja solarna nie mogła być droższa. Wydatki ponad wskazany
limit nie mogły być objęte dotacją. Kredytu udzielano w złotych polskich. O tym,
czy kredytobiorca musiał wykazać się udziałem własnym w kosztach inwestycji
decydował bank udzielający kredytu na zakup instalacji solarnej.
Kredytem z dotacją mogły być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane poniesione nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o kredyt. Nie dotyczyło to
kosztu projektu, który był podstawą ustalenia ceny całej inwestycji. Kredytowane przedsięwzięcia nie mogły być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
Kredytów z dotacją na kolektory udzielały banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW na lata 2013–2014. Były nimi:
• Bank Ochrony Środowiska S.A.,
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze,
• SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (połączenie GBW S.A.
i MBR S.A.),
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• Krakowski Bank Spółdzielczy,
• Warszawski Bank Spółdzielczy.
Do wniosku o kredyt składanego wraz z wnioskiem o dotację należało dołączyć projekt instalacji sporządzony lub zatwierdzony przez osobę z uprawnieniami do ich projektowania, harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
zgodny z tym projektem oraz kopię zgłoszenia lub pozwolenia na budowę instalacji albo oświadczenie, że nie są wymagane. Konieczne było też podanie daty
zrealizowania przedsięwzięcia.
Kredytobiorca ubiegający się o kredyt z dotacją musiał wykazać się w banku
zdolnością kredytową, którą każdy bank oceniał według własnych wewnętrznych regulacji. Poza tym, musiał przedstawić zabezpieczenie spłaty długu stosownie do wymagań banku.
O wysokości oprocentowania i prowizji za udzielenie kredytu, okresie spłaty
i ewentualnej karencji w spłacie kapitału decydowały same banki udzielające
kredytów z dotacją, przy czym łączna wysokość wszelkich opłat związanych
z udzieleniem kredytu nie mogła przekroczyć 5% jego kwoty.
Do wspomnianych wyżej opłat nie zaliczano jednak kosztów związanych
z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczeń i ubezpieczeń. Banki
nie mogły uzależniać udzielenia kredytu z dotacją od otwarcia przez kredytobiorcę
w danym banku rachunku oszczędnościowego. Realizacja otrzymanego kredytu
następowała w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr
i usług. Z ostatecznym zamawianiem usługi dostawy i montażu instalacji należało
w związku z tym wstrzymać się do decyzji o przyznaniu kredytu, aby nie okazało
się, że rozpatrywanie wniosku trwa dłużej, niż wynosi okres zapłaty faktury. Dotacja była wypłacana po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przedsięwzięcia
oraz osiągnięcia efektu ekologicznego (jego wskaźnikiem była powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych zgodna z projektem). Kredytobiorca musiał
dopełnić wszelkich formalności wynikających z podpisanej umowy, dostarczyć
różne dokumenty i umożliwić przeprowadzenie kontroli inwestycji. NFOŚiGW
przelewał kwotę dotacji bezpośrednio do banku, który udzielił kredytu. Dotacja
ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego. Należało
ją wykazać w zeznaniu rocznym jako tak zwany przychód z innych źródeł7.

3. ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI W KOLEKTORY PODGRZEWAJĄCE WODĘ
Nasłonecznienie, czyli średnia moc promieniowania słonecznego, waha się w Polsce od 900 do 1 100 kWh/(m2×rok) w zależności od rejonu. Na ustawioną prostopadle do promieni słonecznych powierzchnię znajdującą się w górnej granicy
7

Energia słońca z dopłatą. OZE dla domów jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa
2010, s. 13–18.
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atmosfery pada promieniowanie o mocy około 1 366 W/m2 (stała słoneczna). Do
ziemi dociera jednak tylko jego część. Najważniejszym czynnikiem decydującym
o ilości energii docierającej do powierzchni ziemi jest zachmurzenie.
W polskich warunkach, przy bezchmurnej pogodzie promieniowanie całkowite (bezpośrednie i rozproszone) ma moc nawet 1 050 W/m2 (z tego 90% to
promieniowanie bezpośrednie), a przy pełnym zachmurzeniu poniżej 100 W/m2
i wówczas jest to tylko promieniowanie rozproszone. Dlatego do określenia opłacalności stosowania kolektorów słonecznych niezbędna jest wiedza o tym, przez
jak długi czas na danym obszarze można liczyć na bezchmurne niebo. Informuje
o tym wielkość zwana usłonecznieniem, która jest sumą godzin bezchmurnych
w porze dziennej dla danego obszaru w ciągu roku. Dla Polski wynosi ona średnio 1 600 godzin.
W kolektorach słonecznych udaje się zamienić w ciepło od kilku do nawet 86%
energii słonecznej, w zależności od zastosowanych w nich rozwiązań, ich jakości
oraz warunków, w jakich pracują.
Można przyjąć, że dobra instalacja jest w stanie dostarczyć w postaci ciepła
50% energii słonecznej docierającej w ciągu roku do powierzchni kolektorów,
czyli około 500 kWh/(m2×rok). To niemało, bo zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody użytkowej dla czteroosobowej rodziny wynosi przeciętnie około
3 000 kWh/rok. Wynikałoby z tego, że zastosowanie kolektorów słonecznych
o powierzchni 6 m2 powinno wystarczyć do tego, żeby ciepłą wodę w domu
jednorodzinnym podgrzewało tylko słońce.
W praktyce sprawa nie jest tak prosta, bo kolektory słoneczne nie pracują stale z taką samą mocą. W naszym klimacie przez co najmniej ¼ roku jest
ona do działania instalacji grzewczej niewystarczająca. Podgrzaną dzięki kolektorom słonecznym wodę trzeba magazynować w odpowiednich zbiornikach
akumulacyjnych, by była dostępna w czasie, gdy promieniowanie słoneczne jest
niewielkie8.
Uwzględniając informacje podawane przez firmy produkujące i montujące
kolektory słoneczne, w okresie od maja do września są one w stanie zaspokoić
prawie w 100% zapotrzebowanie na c.w.u., a w miesiącach przejściowych – takich jak kwiecień, październik – w około 60%. W praktyce daje to w przybliżeniu oszczędność energii na poziomie 6 GJ/rok9. Sprawność optyczna kolektorów słonecznych waha się w granicach η0 = 78%–86%, a współczynnik
absorpcji wynosi 95%.
Do obliczeń okresu zwrotu pieniędzy za system solarny do podgrzewania
wody wybrano kolektor słoneczny G4, którego sprawność optyczna η0 = 86%,
powierzchnia czynna wynosi 2,04 m2, a powierzchnia brutto 2,37 m2. Założono także, że sprawność zbiorników solarnych wynosi 92,5%. Straty przesyłowe
rurociągów to ok. 2%. Całkowita sprawność instalacji kolektorów słonecznych
8

Kolektory słoneczne z dotacją. Prospekt handlowy firmy Viessman, Wrocław 2014, s. 6–8.

9

Kolektory słoneczne – zdaniem ekspertów, strona http://www.budujemydom.pl/kolektorysloneczne/11310-kolektory-sloneczne-zdaniem-ekspertow [8.04.2015].
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z uwzględnieniem wszystkich strat przesyłowych i magazynowych to 74%.
W związku z powyższymi wyliczeniami, 1 m2 kolektora słonecznego w Polsce
jest w stanie dostarczyć 851 kWh energii rocznie.
Według normy dobowe zużycie na 1 osobę wynosi od 60–80 litrów wody
o temperaturze 50°C. Rodzina 4–5-cio osobowa zużywa 350 litrów ciepłej wody
na dobę. Temperatura zimnej wody, zasilającej zasobnik to ok. 5°C. W związku
z powyższym, różnica temperatur o jaką należy podgrzać wodę w zasobniku, to
45°C. Aby wyliczyć energię potrzebną do podgrzania 350 litrów wody o 45°C,
należy posłużyć się wzorem:

E= m x c w x Δ T
gdzie:
E – energia potrzebna na podgrzanie wody,
m – masa wody do podgrzania, czyli 350 kg,
cw – ciepło właściwe wody,
ΔT – różnica temperatur, czyli 45 K.
Ciepło właściwe wody wynosi:

c w = 4,19

kJ
kgK

Dzienna wartość energii potrzebnej do podgrzania dla czteroosobowej rodziny
wynosi:
E= 350kg x 4,19

kJ
x 45K = 65992 kJ
kgK

Powyższa wartość wyrażona w kWh wynosi:
E= 18,33 kWh

Roczna wartość energii potrzebnej do podgrzania wody dla czteroosobowej rodziny wynosi:
E = 6690 kWh

Tabela poniżej przedstawia koszt uzyskania energii do podgrzania 350 litrów
wody z różnych źródeł ciepła.
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Tabela 1. Koszty różnych nośników energii na potrzeby podgrzewania wody dla czteroosobowej rodziny.

Cena
za kWh

Sprawność
spalania

Cena po
Koszt
uwzględnieniu za zużytą
sprawności
energię

Koszt
za zużytą
energię

zł/kWh

%

zł/kWh

zł/dobę

zł/rok

Olej opałowy 0,29

88

0,33

6,05

2 209

Gaz ziemny

0,20

95

0,21

3,87

1 413

Gaz płynny

0,38

95

0,4

7,29

2 660

60

0,14

2,64

963

82

0,12

2,22

812

Paliwo

Węgiel

0,10

Węgiel
Pellet

0,17

88

0,19

3,43

1 253

Prąd

0,75

100

0,75

13,75

5 017

Źródło: SonErgo, http://www.sonergo.com.pl/strony/oplacalnosc-instalacji-solarnych.php
[28.04.2015].

Wiedząc jakie źródło ciepła jest stosowane do podgrzewania wody użytkowej,
można się przygotować do wyliczenia opłacalności instalacji słonecznych. Zestaw
kolektorów słonecznych do ogrzewania wody dla rodziny trzy-, czteroosobowej,
to koszt około 14 000 zł brutto wraz z montażem. Zestaw składa się z trzech kolektorów G4 o łącznej powierzchni czynnej 6,12 m2 i powierzchni brutto 7,11 m2.
Każdy 1 m2 kolektora słonecznego G4 dostarcza 851 kWh energii rocznie.
Instalacja kolektorów słonecznych jest w stanie dostarczyć:
2

E= 6,12 m x851

kWh
= 5208kWh
2
m

Oszczędność jaka płynie z instalacji kolektorów słonecznych można wyliczyć
ze wzoru:

Oszczędność=

Uzysk
Zapotrzebowanie

W przypadku instalacji kolektorów słonecznych dla rodziny trzy-, czteroosobowej, oszczędność wynosi:
Oszczędność=

5208
kWh= 78 proc
6690
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Koszt obsługi instalacji kolektorów słonecznych to:

koszt = t p x P x koszt prądu
gdzie:
tp – czas pracy pompy solarnej, czyli 1 700 godzin,
P – moc pompy solarnej, 45 W,
koszt prądu – koszt 1 kWh energii elektrycznej (obecnie 0,75 zł/kWh),
Na obecną chwilę roczny koszt pracy układu słonecznego, to:
koszt = 1700h x 0,045 kW x 0,75

PLN
= 57zł
kWh

W Tabeli 2 przedstawione są następujące wartości:
Koszt podgrzewania obecnie – jest to koszt pozyskania 6 690 kWh energii, tj.
rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową,
Oszczędność po montażu instalacji – jest to wartość wyliczona ze wzoru:
koszt uzyskania (6 690–5 208) kWh energii + 76 kWh energii elektrycznej
(praca układu), po montażu instalacji.
Tabela 2. Porównanie kosztów ogrzewania wody do celów użytków z wykorzystaniem
wybranych nośników energii i oszczędności z tytułu zamontowania instalacji
solarnej.

Koszt podgrzewania obecnie
Paliwo

Oszczędność po montażu
instalacji solarnej

zł/rok

Olej opałowy 2 209

1 660

Gaz ziemny

1 413

1 044

Gaz płynny

2 660

2 018

Węgiel 60%

963

694

Węgiel 82%

812

576

Pellet

1 253

920

Prąd

5 017

1 161

Źródło: SonErgo, http://www.sonergo.com.pl/strony/oplacalnosc-instalacji-solarnych.php
[28.04.2015].
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Czas zwrotu jest okresem, po jakim suma oszczędności uzyskanych przez użytkownika przewyższy koszt instalacji. Dotacja 45% liczona jest ze wzoru: 45%
z kosztu kwalifikowanego.
Koszt kwalifikowany to:

koszt = 2250zł

PLN
2
m

gdzie:
m2 – powierzchnia brutto instalacji kolektorów słonecznych, tj. 3 x 2,37 m2 = 7,11 m2.
W naszym przypadku koszt kwalifikowany wynosi:
2

koszt = 2250 PLN x 7,11 m = 15 997 PLN
W rozważanej instalacji kosztem kwalifikowanym jest koszt instalacji. Dotacja to
zwrot 45% kosztów kwalifikowanych. W naszym przypadku dotacja wynosi około 6 300 zł. Zatem po otrzymaniu dotacji koszt instalacji wynosi 14 000 – 6 300
= 7 700 zł. Od otrzymanej dotacji trzeba zapłacić 18% podatek wynoszący w naszym przypadku 1 134 zł, co powoduje, że w tym wariancie inwestycji trzeba ze
swojej kieszeni wyłożyć 8 834 zł. Powyższe rozważania i wyliczenia pozwalają na
stworzenie tabeli czasów zwrotu instalacji kolektorów słonecznych z uwzględnieniem wykorzystywanych wcześniej do podgrzewania wody różnych źródeł energii.
Tabela 3. Okres zwrotu z instalacji solarnej do podgrzewania wody z uwzględnieniem
wykorzystywanych wcześniej do tego celu źródeł energii.

Czas zwrotu z instalacji w latach
Paliwo

Bez dotacji

Z dotacją

Olej opałowy

6

4

Gaz ziemny

8

6

Gaz płynny

5

3

Węgiel 60%

11

9

Węgiel 82%

14

8

Pellet

9

7

Prąd

3

1,5

Źródło: Obliczenia własne autora uwzględniające koszt podatku od dotacji na zestawy fotowoltaiczne do podgrzewania wody oraz dane zawarte na stronie internetowej firmy SonErgo,
http://www.sonergo.com.pl/strony/oplacalnosc-instalacji-solarnych.php [28.04.2015].
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Jak wynika z powyższej tabeli, opłaciło się skorzystać z dotacji 45%. Widać również, że im droższe paliwo, tym szybciej instalacja kolektorów słonecznych zwróci
się10. Przedstawione wyżej okresy zwrotu z inwestycji w instalację paneli słonecznych do podgrzewania wody uwzględniają wspomniany wcześniej osiemnastoprocentowy podatek od otrzymanej dotacji.

4. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU PROSUMENT
Prosument to program, który ma na celu ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2
w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez wspieranie zakupu i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej dla
wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz osób fizycznych.
W latach 2015–2020 dofinansowane będą instalacje do produkcji energii
elektrycznej, ale także ciepła i energii elektrycznej łącznie. Program przewiduje
dopłaty 20% (po 2015 roku 15%) do kotłów i pieców opalanych biomasą, a także
do pomp ciepła. Dofinansowaniu podlegają:
1. Źródła energii elektrycznej (moc do 40 kW):
• Systemy fotowoltaiczne;
• Małe elektrownie wiatrowe;
• Mikrokogeneracja.
2. Źródła ciepła (moc do 300 kW):
• Źródła ciepła opalane biomasą;
• Pompy ciepła;
• Kolektory słoneczne11.
Wsparcie finansowe dotyczy istniejących lub będących w budowie budynków
mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych. Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
W ramach omawianego programu można ubiegać się o dofinansowanie:
• do 100% wartości inwestycji – dotacja z pożyczką;
• dotacje do 20% dofinansowania na źródła ciepła;
• dotacje do 40% dofinansowania na źródła energii elektrycznej.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu jednej
instalacji na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:
• 300 tys. zł – w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz
w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz;
• 100 tys. zł – w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu
mikrokogeneracyjnego na biogaz).
10

W niniejszym opracowaniu wykorzystano metodykę szacowania okresu zwrotu z instalacji
solarnej do podgrzewania wody zaprezentowaną przez firmę SonErgo, http://www.sonergo.
com.pl/strony/oplacalnosc-instalacji-solarnych.php [28.04.2015].

11

Prosument. Pytania i odpowiedzi – informacje podstawowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin 2015, s. 4.
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Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji
równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii wynosi:
• 450 tys. zł – w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz
w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz;
• 150 tys. zł – w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu
mikrokogeneracyjnego na biogaz).
Jeżeli instalacja składa się z kilku urządzeń mogących pracować samodzielnie,
koszt kwalifikowany każdego z urządzeń wytwarzających energię (wraz z instalacjami pomocniczymi) nie może być niższy niż 20% łącznych kosztów kwalifikowanych instalacji12.
Oprocentowanie otrzymanej pożyczki na realizację przedsięwzięcia określonego w programie Prosument jest stałe i wynosi 1% w skali roku. Maksymalny
okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat. Pożyczka udzielona w ramach programu nie podlega umorzeniu. Beneficjent musi oświadczyć, że nie uzyskał i nie
będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia
objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego z innych środków
publicznych, za wyjątkiem środków pochodzących z umowy dotacji i pożyczki
udzielonej w ramach programu Prosument.
Dofinansowaniu nie podlegają instalacje zakończone przed dniem złożenia
w WFOŚiGW wniosku o dofinansowanie. Dotacja wypłacana jest przez WFOŚiGW po potwierdzeniu zrealizowania przedsięwzięcia oraz osiągnięcia efektu
ekologicznego, który zostanie uzyskany po osiągnięciu efektu rzeczowego. Na
jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach
programu Prosument.
Program ten jest wyjątkowo korzystny dla małych wytwórców energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych. Po pierwsze: z Prosumenta można otrzymać
w tym roku 40% dotacji do całości inwestycji, a po 2015 r. – 30%. Po drugie:
inwestycję można sfinansować w całości nisko oprocentowanym kredytem na 1%
w skali roku. Po trzecie można zaoszczędzić na rachunkach z zakładu energetycznego, gdyż własna mikroelektrownia będzie produkować darmowy prąd ze
słońca na nasze potrzeby. Nadwyżki energii można sprzedawać do ogólnej sieci
elektroenergetycznej. Sejm uchwalił bardzo korzystną Ustawę o OZE, która gwarantuje stałe ceny odkupu energii z instalacji do 3 kW na 75 gr/kWh i 65 gr/kWh
z instalacji od 3 do 10 kW przez okres 15 lat. Jest to stawka około trzykrotnie
przewyższająca aktualną cenę energii elektrycznej.

12

Program priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 4.
Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Warszawa 2015, s. 8–9.
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5. OKREŚLENIE OKRESU ZWROTU Z INSTALACJI FOTOWOLATAICZNEJ
REALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU PROSUMENT
W realiach polskich przeciętne zużycie energii elektrycznej w przypadku rodziny czteroosobowej szacuje się na 3 000 kWh. Uwzględniając warunki pogodowe
dotyczące nasłonecznienia można założyć, że instalacja fotowoltaiczna o mocy
3 kW będzie efektywnie pracować w ciągu roku 1 000 godzin. Koszt brutto
tego typu instalacji wynosi przynajmniej 21 000 zł. Można otrzymać dofinansowanie w postaci dotacji na jej zakup w wysokości 40% wymienionej kwoty,
który wynosi 8 400 zł. Resztę środków na jej zakup tj. 12 600 zł można uzyskać
z kredytu oprocentowanego w skali roku w wysokości 1% lub wyłożyć z własnych funduszy.
Uwzględniając cenę energii elektrycznej, która wynosi 61 gr za 1 kWh instalacja tego typu jest w stanie wytworzyć energię elektryczną wartą 1 830 zł.
Okres zwrotu z tego typu instalacji wynosi więc w granicach 6–7 lat jeżeli skorzystało się z dotacji. Okres ten wydłuża się do 9–10 lat jeżeli dokona się jej
zakupu całkowicie za własne fundusze. Szacuje się, że okres użytkowania takiej
instalacji wynieść może maksymalnie 25 lat, uwzględniając coroczny spadek jej
mocy o 0,8%. Istnieje przy tym możliwość uzyskania 10-letniej gwarancji na
panele fotowoltaiczne i 5-letniej gwarancji na inwerter13.
Podobne okresy zwrotu uzyskuje się przyjmując przelicznik 6 000 zł za 1 kW
mocy uzyskanej z gotowej instalacji. Mówimy tutaj o całości – od analizy do
podłączenia i uruchomienia instalacji tzw. instalacji „pod klucz”. Można więc
założyć, że koszt instalacji 3 kW w tym przypadku wyniesie 18 000 zł brutto,
a 10 kW 60 000 zł brutto. W przypadku sfinansowania tego typu instalacji ze
środków własnych, zwrot inwestycji wyniesie odpowiednio 8 i 9,5 roku.
Tabela 4. Okres zwrotu z instalacji fotowoltaicznych sfinansowanych własnymi środkami Prosumenta.

Wielkość
instalacji

Ilość
Cena
Średni koszt wytworzo1 kWh
inwestycji
nej energii
w zł
kWh/rok

Wartość
Czas
wyproduzwrotu
kowanej
w latach
energii/rok

3 kWh

18 000,00 zł 2 910

0,75

2 182,50 zł 8,2

10 kWh

60 000,00 zł 9 710

0,65

6 311,50 zł

9,5

Źródło: http://blog.gsenergia.pl/prosument-krok-po-kroku-cz-2-oplacalnosc-inwestycji/
[14.05.2015].

13

Szukasz oszczędności na energii elektrycznej-zapoznaj się z ofertą!, http://pzl24.pl/index.
php/szukasz-oszczednosci-na-energii-elektrycznej-zapoznaj-sie-z-oferta/ [30.04.2015].

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 232

15.01.2016 13:33

M. CZUBA

233

Przyjęto do obliczeń, że cała energia wyprodukowana w instalacji jest zużywana,
ale oczywiście czas zwrotu będzie w rzeczywistości większy, bo za bilansowaną
energię, którą fizycznie zużywamy zapłacimy mniej. Dlatego warto korzystać ze
specjalizowanych firm, które dobiorą optymalnie moc instalacji do możliwości
kupującego i jego aktualnych wielkości zużycia energii.
Skorzystanie z programu Prosument pozwala na szybszy zwrot inwestycji. Jest
to propozycja dotacji wraz z pożyczką. Dotacja w 2015 r. dla instalacji fotowoltaicznych może wynieść do 40%, a na resztę (uzupełnienie do 100% wartości kosztów kwalifikowanych) można otrzymać nisko oprocentowaną pożyczkę (1%)14.
Tabela 5. Okres zwrotu z instalacji fotowoltaicznych sfinansowanych programem Prosument.

Wielkość
instalacji

Ilość
Cena
Średni koszt wytworzo1 kWh
inwestycji
nej energii
w zł
kWh/rok

Wartość
Czas
wyproduzwrotu
kowanej
w latach
energii/rok

3 kWh

10 800,00 zł 2 910

0,75

2 182,50 zł 4,9

10 kWh

36 000,00 zł 9 710

0,65

6 311,50 zł

5,7

Źródło: http://blog.gsenergia.pl/prosument-krok-po-kroku-cz-2-oplacalnosc-inwestycji/
[14.05.2015].

W przypadku instalacji fotowoltaicznej kosztującej 16 000 zł o mocy 4,16 kW,
co pozwala osiągnąć roczny uzysk mocy ok. 4 000 kWh i uwzględniając 40%
dopłaty do systemu fotowoltaicznego z programu Prosument, z tego typu instalacji można osiągnąć zysk na poziomie 2 100 zł rocznie. Oszczędność w związku
z pokryciem kosztów energii zużytej w ciągu roku na potrzeby gospodarstwa
domowego z instalacji fotowoltaicznej (przy założeniu średniej ceny energii
w najbliższych 15 latach na poziomie 75 gr za kWh – 40 gr koszt energii elektrycznej, 35 gr koszt przesyłu, konsumpcja własna na poziomie 36%) wynosi:
• 1 440 kWh × 0,75 zł = 1 080 zł (wartość w wyprodukowanej energii na
własne potrzeby),
• 2 560 kWh × 0,4 zł = 1 020 zł (wartość sprzedanej energii po odliczeniu
kosztów jej przesyłu) co daje korzyści ekonomiczne na poziomie 2 100 zł
rocznie.
Przy powyższych założeniach system fotowoltaiczny, w zależności od wielkości zużycia prądu przez gospodarstwo domowe, zwróci się w przeciągu 8 lat. Uzyskujemy system, który na przestrzeni 15 lat zaoszczędzi przynajmniej 30 000 zł15.
14

Prosument krok po kroku. Część 2, http://blog.gsenergia.pl/prosument-krok-po-kroku-cz-2oplacalnosc-inwestycji/ [14.05.2015].

15

Przykład obrazujący okres zwrotu z instalacji fotowoltaicznej zaczerpnięto ze strony http://
www.sunsol.pl/pl/finansowanie/zysk-z-instalacji-fotowoltaicznej [11.06.2015].
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Pojawiają się także opinie sceptyczne na temat ofert instalacji solarnych w ramach programu Prosument. Wyrażają one przekonanie na temat zawyżania kosztów tego typu zestawów przez firmy sprzedające je. Według jednej z tego typu
opinii, zestaw fotowoltaiczny o mocy 3 kW kosztuje 24 000 zł z dofinansowaniem
państwowym. Dotacja 40%, jaką można otrzymać przy tej cenie od Państwa wynosi 9 600 zł. Trzeba od niej zapłacić 19% podatek tj. 1 824 zł. Jeżeli do tej kwoty
doda się 14 400 zł – tj. pieniądze które trzeba wyłożyć z własnej kieszeni na tego
typu instalację (lub które można sfinansować kredytem zgodnym z programem
Prosument) – pojawia się potrzeba sfinansowania wydatku na poziomie 16 224 zł.
Prowizja bankowa za przyznanie wspomnianego kredytu wynosi 700 zł, co powiększa wymienioną wyżej kwotę do 16 924 zł. Zaciągając kredyt bankowy na tą
kwotę na 2 lata, trzeba jeszcze zapłacić odsetki bankowe od rat wynoszące w około
400 zł. W sumie więc, wydatek na sfinansowanie opisywanej instalacji wyniesie
17 234 zł. Instalację o mocy 3 kW można kupić na rynku bez korzystania z programu Prosument w cenie 17 700 zł. Uwzględniając zyskowność tego typu instalacji
na poziomie 2 182,50 zł w skali roku – o czym wspomniano wcześniej – zwróci
się ona po 8 latach użytkowania.
Mankamentem tego typu rozwiązania jest brak możliwości odsprzedaży nadwyżek prądu, co jednak nie jest dużą niedogodnością z powodu niewielkich jego
nadwyżek przy wspomnianej wyżej mocy tego typu instalacji16.
W prezentowanym przykładach obliczeń okresu zwrotu z tego typu inwestycji
nie uwzględniono dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem omawianej
inwestycji tj. jej okresowych przeglądów, kosztów ewentualnych ubezpieczeń od
jej zniszczenia przez grad.
Wymienione wyżej koszty dodatkowe związane z utrzymaniem efektywności tego typu instalacji zwiększają okres zwrotu z takiej inwestycji.

6. BILANS KORZYŚCI EKONOMICZYCH I POZAEKONOMICZNYCH SŁABOŚCI
DOTYCHCZASOWYCH INICJATYW SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI ENERGETYKI
PROSUMENCKIEJ W POLSCE

Niewątpliwymi korzyściami programu Prosument i wcześniejszego programu
priorytetowego NFOŚiGW dotyczącego dofinansowania systemów solarnych do
podgrzewania wody było stworzenie rynku dla produktów tego typu. Powstały
nowe miejsca pracy dla inżynierów i handlowców zajmujących się sprzedażą
i serwisem instalacji solarnych. Dotychczasowy rozwój tego rynku spowodował
spadek cen zestawów tego typu do podgrzewania wody o około 30% w okresie
ostatnich dwóch lat.
Udzielane dotacje dla osób indywidualnych obniżyły okres zwrotu z inwestycji
w zestawy solarne do podgrzewania wody oraz do wytwarzania prądu. Stosowanie zestawów solarnych do podgrzewania wody jest najbardziej opłacalne dla
16

Oferta handlowa firmy Energia Plus pochodząca ze strony http://allegro.pl/panelefotowoltaiczne-3kw-sloneczne-fotowoltaika-i5277625196.html [11.06.2015].
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osób używających do tego celu prądu – wówczas uzyskuje się zwrot z inwestycji
w ciągu 1,5 roku, a najmniej opłacalne dla osób wykorzystujących do podgrzewania wody węgiel. W tym przypadku tego typu instalacja zwróci się w ciągu 9 lub
8 lat w zależności od efektywności zastosowanego kotła do spalania paliwa. Jeżeli
chodzi o instalacje służące do wytwarzania prądu, okres ich zwrotu dla systemów
o mocy 3 kW wynosi co najmniej 5 lat, a dla zestawów 10 kW wynosi co najmniej 6 lat przy skorzystaniu z programu Prosument, aczkolwiek pojawiają się
opinie mówiące, że dla instalacji o większych mocach, tj. 10 kW i więcej, okres
ten jest dłuższy i wynosi nawet 12 lat. Czynnikiem mającym tu wpływ są różne
ceny zestawów fotowoltaicznych wahające się od 36 do 60 tys. złotych.
W przypadku instalacji fotowoltaicznych istnieje możliwość sprzedaży nadwyżki wytworzonego prądu, co jest potencjalnym źródłem dodatkowych zysków.
Otwartą kwestią pozostaje jego rzeczywista ilość i sposób dokonywania rozliczeń z dystrybutorami energii elektrycznej. Większe nadwyżki prądu do sprzedaży pojawiają się w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej
10 kW. Ceny tego typu instalacji zaczynają się od 36 000 zł w górę, w zależności
od funkcjonalności zestawu. Zakładając, że ktoś funduje sobie taką instalację
z zamiarem zarabiania na wyprodukowanym przez siebie prądzie, przy założeniu
stałych cen odsprzedaży prądu i pod warunkiem, że nie zużywa go na potrzeby
własne, może zarobić ok. 5 tys. zł rocznie. Tego typu inwestycja zwróci mu się
po 12 latach. Za to dla przeciętnego Kowalskiego, który miesięcznie wydaje na
energię elektryczną i ciepło 300–400 zł, możliwość zaoszczędzenia tej sumy to
znacząca korzyść. Warto spojrzeć na uzyskane w ten sposób oszczędności znacznie szerzej. Więcej pieniędzy w domowych budżetach rodzin to szansa na większy
popyt wewnętrzny, a co za tym idzie, korzyści dla całej gospodarki17. W przypadku instalacji 3 kW ilość prądu nadwyżkowego może być znikoma, co spowoduje
nieznaczne przychody dla prosumentów wynikające z tego tytułu, które mogą
być „zjedzone” przez koszty administracyjne dokonywania tego typu rozliczeń
lub przez nałożenie dodatkowych podatków przez państwo na wytworzony nadwyżkowy prąd.
Dotychczasowe programy prosumenckie w naszym kraju były adresowane
do ludzi średniozamożnych i zamożnych, posiadających umowy o pracę na czas
nieokreślony bądź będących przedsiębiorcami co jest jednym z głównych kryteriów posiadania tzw. zdolności kredytowej określanej przez banki udzielające
kredytów w ramach omawianych programów wsparcia inicjatyw prosumenckich. Ponadto obecne ceny rynkowe zestawów fotowoltaicznych z uwagi na swój
poziom też są adresowane dla osób średniozamożnych lub zamożnych. Pominięto więc w dotychczasowych programach osoby mniej zamożne, dla których
dbałość o środowisko naturalne także może być ważną kwestią.
Kolejną przeszkodą dla potencjalnych inwestorów indywidualnych jest możliwość pozyskiwania dofinansowania do instalacji mikrowytwórczych. Polityka państwa oraz Unii Europejskiej wspiera przedsięwzięcia z zakresu budowy
17

http://www.fotowoltaikainfo.pl/finansowanie/2015/05/26/bos-prosument [11.06.2015].
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odnawialnych źródeł energii. Tymczasem inwestor indywidualny, chcący takie przedsięwzięcie zrealizować często spotyka się z rozbudowaną biurokracją
urzędniczą. O ile dla dużych inwestycji przygotowanie wniosków ma sens, o tyle
już dla instalacji o mocy kilku kilowatów nakład czasu i pracy wymagany do
ich przygotowania wydaje się być niewspółmierny w stosunku do osiągniętego
efektu. Inną kwestią jest wymóg dołączenia do wniosku takich dokumentów,
jak pozwolenie na budowę czy opinia oddziaływania instalacji na środowisko,
które w niektórych przypadkach mikrogeneracji zwyczajnie nie są wymagane
przez prawo. W praktyce może to oznaczać odrzucenie wniosku na etapie oceny
formalnej18.
Należy zauważyć także, że w przypadku programu Prosument obecnie jedynym bankiem udzielającym preferencyjnych kredytów na instalacje OZE jest
wyłoniony w postępowaniu ustawowym Bank Ochrony Środowiska S.A. Tego
typu rozwiązanie nie zachowuje zasad otwartej konkurencji rynkowej i rodzi
możliwość nadużyć oraz tworzenia różnego typu kosztów ukrytych, które trzeba
ponieść ubiegając się o preferencyjny kredyt zgodnie z wymienionym programem. W przyszłości należałoby więc wybierać przynajmniej dwie instytucje finansowe do realizacji podobnych programów, aby zachować w ten sposób zasadę
konkurencji rynkowej.
Rozwijanie instalacji opartych na OZE rodzi w perspektywie długookresowej
możliwe koszty ekonomiczne i społeczne związane z koniecznością ograniczenia zatrudnienia w tradycyjnej energetyce i sektorze górniczym na skutek spadku konsumpcji energii elektrycznej dostarczanej przez tradycyjną energetykę,
a której rolę przejęli prosumenci. Pojawia się tutaj problem określenia poziomu
równowagi pomiędzy energią dostarczaną przez tradycyjną energetykę i przez
prosumentów tak, aby zachować bezpieczeństwo energetyczne państwa.
Wykorzystywanie niektórych instalacji OZE, takich jak instalacje solarne
i wiatraki obarczone jest niepewnością ich funkcjonowania ze względu na warunki klimatyczne. Niepewność ta przenosi się na ryzyko dostarczania prądu
nadwyżkowego do sieci energetycznych. W skrajnych warunkach klimatycznych
może to wywołać kryzys energetyczny w danym kraju, o ile nie zaimportuje on
w takiej sytuacji energii elektrycznej z zewnętrznego rynku. Zaistnienie tego
typu sytuacji generować będzie koszty finansowe lub będzie wymagało stworzenia odpowiednich instrumentów finansowych zabezpieczających przed tego typu
ryzykiem.
Ze względu na przewidywalność podaży energii ze źródeł odnawialnych, owe
źródła należy podzielić na możliwe i niemożliwe do przechowywania. Do pierwszych należy biomasa i hydroenergia. Obie mogą być przechowywane i wykorzystane wtedy, kiedy jest odpowiednie zapotrzebowanie. Nie wymagają one
utrzymywania tzw. gorącej rezerwy w systemie dyspozycji mocy, a zatem nie
powodują obciążenia dla odbiorców z tego tytułu. Natomiast najważniejsze od18

D. GADZIALSKI: Potencjał rozwoju rynku prosumenta w obliczu polskich uwarunkowań systemowych, „ActaEnergetica”, nr 3, 2010, s. 16.
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nawialne źródła energii niemożliwe do przechowywania obejmują energię wiatrową i fotowoltaikę. Obie mogą być wykorzystane jedynie wtedy, gdy pogoda
na to pozwala i są trudne do prognozowania w krótkich okresach czasu. Skoro
zaś odbiorcy prądu nie tolerują wahań w napięciu, to wykorzystywanie tego typu
źródeł energii wymaga utrzymywania „gorącej rezerwy”, a zatem niewątpliwie
kosztuje, choć dostawcy energii ze źródeł konwencjonalnych mogą znacznie ów
koszt przeszacowywać.
Nie są dostępne oszacowania kosztów zewnętrznych wywoływanych przez
elektrownie wiatrowe oraz fotowoltaikę. Są one jednak tym istotniejsze, im
większy jest udział takich źródeł w krajowym bilansie mocy. Jeśli jest on niewielki (rzędu dopuszczalnego procentu wahań napięcia w sieci), to problem nie
występuje w ogóle, ponieważ nagłe ustanie wiatru lub nagłe zasłonięcie słońca
przez gęstą chmurę nie wywołuje konieczności natychmiastowego włączenia
elektrowni konwencjonalnych. Powstaje dopiero wówczas, gdy elektrownie wiatrowe oraz fotowoltaika mają w krajowym bilansie mocy znaczny udział. Wywoływany przez nie koszt zewnętrzny polega na konieczności spalania paliwa
w elektrowniach, które chwilowo nie sprzedają prądu do sieci, jednak muszą
go dostarczyć natychmiast, jak tylko pojawi się jego deficyt na skutek spadku
produkcji elektrowni wiatrowych lub fotowoltaiki19.

ZAKOŃCZENIE
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie zasad funkcjonowania dotychczas realizowanych w Polsce programów wspierających energetykę prosumencką. Przedstawiono w nim również przykładowe kalkulacje okresu zwrotu
instalacji solarnych służących do podgrzewania wody i do produkcji energii
elektrycznej. W prowadzonych rachunkach uwzględniono dotacje państwowe,
uwarunkowania klimatyczne i dotyczące możliwości ewentualnej odsprzedaży
prądu nadwyżkowego. Podsumowaniem omówionych treści jest bilans uwarunkowań ekonomicznych i pozaekonomicznych związanych z dalszym rozwojem
inicjatyw i instalacji prosumenckich w naszym kraju. Wnioski dotyczące bilansu kosztów i korzyści mogą stanowić cenne kryterium ułatwiające podjęcie
decyzji zakupu instalacji słonecznych dla osób indywidualnych, a także pomoc
dla decydentów odpowiedzialnych za rozwój energetyki prosumenckiej i za stan
środowiska naturalnego w naszym kraju.

19

T. ŻYLICZ: Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii, [w:] Generacja rozproszona w nowoczesnej energetyce – wybrane problemy i wyzwania, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012, s. 48.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 237

15.01.2016 13:33

238 Finansowanie energetyki prosumenckiej w Polsce – doświadczenia dotychczasowe…

BIBLIOGRAFIA
1.

BERTOLIDI P., HINNELS M., R EZESSY S., Liberating the power of Energy Services and
ESCOs in a liberalised energy market, http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency//
sites/energyefficiency/files/id184_bertoldi_final.pdf [20.12.2013].
2. BUKOWSKI M., PANKOWIEC A., SZCZERBA P., ŚNIEGOCKI A., Przełomowa energetyka
prosumencka. Dlaczego źródła rozproszone mogą doprowadzić do przewrotu na
rynku energii, Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych, Warszawa 2014.
3. BYLOK F., Prosumpcja jako forma innowacji na współczesnym rynku, [w:] Konsumpcja i innowacje, (red.) A. OLEJNICZUK-MERTA, IBRKK & Marketing i Rynek,
Warszawa 2015, s. 49–61.
4. GADZIALSKI D., Potencjał rozwoju rynku prosumenta w obliczu polskich uwarunkowań systemowych, „ActaEnergetica”, nr 3, 2010, s. 16.
5. Kolektory słoneczne z dotacją. Prospekt handlowy firmy Viessman, Wrocław 2014.
6. Program priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii,
Część 4. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2015.
7. Prosument. Pytania i odpowiedzi – informacje podstawowe, Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Szczecin 2015.
8. Energia słońca z dopłatą. OZE dla domów jednorodzinnych i wspólnot mieszkaniowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 13–18.
9. POPCZYK J., Energetyka prosumencka, [w:] Energetyka prosumencka odpowiedzią
na potrzeby powiatu tarnogórskiego, Tarnowskie Góry 2012.
10. ŻYLICZ T., Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii, [w:] Generacja rozproszona w nowoczesnej energetyce – wybrane problemy i wyzwania,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2012.

ŹRÓDŁA INTERNETOWE
1.
2.
3.
4.

5.

http://allegro.pl/panele-fotowoltaiczne-3kw-sloneczne-fotowoltaika-i5277625196.html
[11.06.2015] Oferta handlowa firmy Energia Plus pochodząca ze strony.
http://blog.gsenergia.pl/prosument-krok-po-kroku-cz-2-oplacalnosc-inwestycji/
[14.05.2015] Prosument krok po kroku. Część 2.
http://www.budujemydom.pl/kolektory-sloneczne/11310-kolektory-slonecznezdaniem-ekspertow [8.04.2015] Kolektory słoneczne – zdaniem ekspertów.
https://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/ing_i_pwc_raport_2013_nie_tylko_wytwarzanie.pdf [27.04.2015] Nie tylko wytwarzanie. O cichej rewolucji w polskiej elektroenergetyce. III edycja raportu ING Banku Śląskiego i PwC na temat
finansowania inwestycji energetycznych, maj 2013.
http://www.pwc.pl/pl_PL/pl/publikacje/assets/pwc-ing-raport-koniec-tradycyjnej-energetyki.pdf [27.04.2015] Koniec tradycyjnej energetyki? Jak wygrać w dobie
zmian. Raport PwC i ING Banku Śląskiego, kwiecień 2015.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 238

15.01.2016 13:33

M. CZUBA

6.
7.
8.
9.

239

http://www.sonergo.com.pl/strony/oplacalnosc-instalacji-solarnych.php [28.04.2015].
http://www.fotowoltaikainfo.pl/finansowanie/2015/05/26/bos-prosument
[11.06.2015].
http://www.sunsol.pl/pl/finansowanie/zysk-z-instalacji-fotowoltaicznej [11.06.2015].
Szukasz oszczędności na energii elektrycznej-zapoznaj się z ofertą!, http://pzl24.pl/index.
php/szukasz-oszczednosci-na-energii-elektrycznej-zapoznaj-sie-z-oferta/ [30.04.2015].

STRESZCZENIE
Celem niniejszego opracowania było przedstawienie zasad funkcjonowania dotychczas realizowanych w Polsce programów wspierających energetykę prosumencką. Przedstawiono w nim również przykładowe kalkulacje okresu zwrotu
instalacji solarnych służących do podgrzewania wody i do produkcji energii
elektrycznej. W prowadzonych rachunkach uwzględniono dotacje państwowe,
uwarunkowania klimatyczne i dotyczące możliwości ewentualnej odpsprzedaży
prądu nadwyżkowego. Podsumowaniem omówionych treści jest bilans uwarunkowań ekonomicznych i pozaekonomicznych związanych z dalszym rozwojem
inicjatyw w zakresie energetyki prosumenckiej w naszym kraju. Wnioski w nim
zawarte mogą stanowić cenne kryterium ułatwiające podjęcie decyzji zakupu
instalacji słonecznych dla osób indywidualnych, a także pomoc dla decydentów
odpowiedzialnych za rozwój energetyki prosumenckiej opartej na OZE i za stan
środowiska naturalnego w naszym kraju.

PROSUMER ENERGY FINANCINING PROGRAMS IN POLAND. CURENT STATE AND
PERSPECTIVES

SUMMARY
An important issue in contemporary world is taking care of the environment. One
of the tools for achieving this goal is to support the prosumer energy based on the
functioning of small installations producing electricity or water heating for household purposes. An important aspect of prosumer initiatives are principles and profitability of this type of investment. Studies of this type, taking into account the
climatic, technical and financial conditions define the period of return on investment
in solar panels for water heating and generating of electricity. In many of these studies there are no specific assumptions upon which the return on these investments,
and data on current operating costs of the solar instalations was calculated. It is
worth it, therefore, to carry out this type of analysis stating in detail the assumptions underlying profitability of this type investments. This study is an attempt at
this type of analysis. In summary, this work is presented to balance the benefits and
weaknesses of the current economic and non-economic prosumer initiatives carried
out in Poland. The conclusions presented in it may be helpful for those wishing to
purchase installations based on RES and for decision makers responsible for the
further development of prosumer energy in our country.
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WSTĘP
Ludzkość czerpie energię wykorzystując zasoby atmosfery, hydrosfery, litosfery
i biosfery, a udział i sposób wykorzystania poszczególnych komponentów przyrody zmieniał się na przestrzeni dziejów. Człowiek od najdawniejszych czasów
czerpał ze źródeł najłatwiej dostępnych, przede wszystkim energii wiatru, wody
i biomasy. Jak podaje J. Taubman (2011)1 energia wiatru i wody wykorzystywana
jest od ponad 5 000 lat. Wiatr wykorzystywano przez wieki głównie jako siłę napędową w transporcie wodnym oraz do pracy wiatraków w młynach mielących
zboże i do nawadniania pól. W analogiczny sposób wykorzystywano energię
płynącej wody w młynach wodnych. Jednak woda była szerzej wykorzystana
w przemyśle, głównie do napędu urządzeń, szczególnie w dawnym górnictwie
i przeróbce surowców mineralnych.
Energię cieplną, aż po XIX wiek, człowiek wytwarzał przede wszystkim w oparciu o powszechnie dostępną biomasę, głównie w postaci drewna. Drewno oraz
uzyskiwany w wyniku destylacji drewna węgiel drzewny były podstawowymi
paliwami stosowanymi do ogrzewania i przygotowywania posiłków oraz w przetwórstwie rolnym, rzemiośle i przemyśle. Wprawdzie przykłady zastępowania
drewna i węgla drzewnego węglem kamiennym zdarzały się od co najmniej kilku
tysięcy lat, jednak miały na ogół charakter lokalny, związany z miejscem występowania wychodni pokładów węglowych. Wyjątkiem jest Anglia, gdzie węgiel
kamienny upowszechnił się jako paliwo już w XII i XIII wieku, jednak ze względu na dokuczliwe zanieczyszczenie powietrza, król Edward I na początku XIV
wieku zakazał stosowania tego paliwa2. Wynalezienie maszyny parowej i związa1

J. TAUBMAN: Węgiel i alternatywne źródła energii. Prognozy na przyszłość, Warszawa 2012, s. 284.

2

J. R. CRAIG, D. J. VAUGHAN, B. J. SKINNER: Zasoby Ziemi, Warszawa 2003.
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na z tym rewolucja przemysłowa spowodowały gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię. W początkowych etapach rewolucji przemysłowej podstawowymi
paliwami były drewno i węgiel drzewny, co w krótkim czasie doprowadziło do
znacznego wylesienia wielu obszarów Europy. Od XVIII wieku drewno zaczęto
stopniowo zastępować węglem kamiennym, a dodatkowo ważnym w tym czasie
momentem w historii wykorzystania węgla było zastosowanie koksu do wytopu
żelaza. Do USA rewolucja przemysłowa dotarła później (początek XIX wieku),
gdy węgiel był już w powszechnym użyciu, co uchroniło wschodnie obszary USA
przed deforestacją3.
Rozbudowa kolei żelaznych w XIX wieku sprawiła, że wzrósł popyt na węgiel,
a jednocześnie kolej umożliwiła masowy transport i upowszechnienie się węgla.
W XIX wieku nastąpił również dynamiczny rozwój technologii zgazowania węgla, a uzyskany gaz generatorowy stał się między innymi podstawowym źródłem oświetlenia w miastach do początku XX wieku, kiedy wyparło go oświetlenie elektryczne. Pod koniec XIX wieku zaczęto budować pierwsze elektrownie,
w których podstawowym paliwem, aż do czasów obecnych stał się węgiel.
Ropa naftowa, jako źródło energii jest wykorzystywana od drugiej połowy
XIX wieku. Początkowo najważniejszym produktem była nafta stosowana do
oświetlania, a dopiero później na początku XX wieku zaczęły w produkcji dominować paliwa silnikowe i oleje opałowe. Początki wykorzystania gazu ziemnego
sięgają połowy XIX wieku, kiedy gaz stosowano w bardzo ograniczonym stopniu w lampach gazowych. Dopiero od lat 20. XX wieku, wraz z rozbudową sieci
gazowniczych, stopniowo zwiększała się rola gazu ziemnego jako źródła energii,
wypierając ostatecznie (około połowy XX wieku) gaz generatorowy z węgla.
Kolejnym przełomowym krokiem w rozwoju cywilizacji było wykorzystanie energii rozszczepienia jąder izotopów pierwiastków promieniotwórczych. Po
otwarciu w 1956 r. pierwszej elektrowni atomowej w Calder Hall w Wielkiej Brytanii, w latach 60. nastąpił skokowy rozwój energetyki jądrowej. Wówczas wydawało się, że człowiek odnalazł niewyczerpalne, tanie i ekologiczne źródło energii. Jednak awaria elektrowni Three Mile Island w USA (1979 r.) oraz znacznie
groźniejsza awaria w Czernobylu na Ukrainie (1986 r.) spowodowały zahamowanie, a nawet w niektórych krajach rezygnację z rozwoju energetyki jądrowej.
Obecnie, po kolejnej awarii elektrowni w Fukushimie w Japonii (2011 r.), część
państw ogłosiło odejście od energetyki jądrowej, większość krajów jednak nadal
będzie rozbudowywała atomowy potencjał energetyczny.
W ciągu wieków ludzkość, poza stale rosnącą, zachłanną konsumpcją energii
i bezrefleksyjną eksploatacją kopalnych surowców energetycznych, poznała także
naturę tych zasobów, zbadała je naukowo, wieloaspektowo. Jedną z bardziej nieprzyjemnych obserwacji dotyczących paliw kopalnych jest to, że występują one
w przyrodzie w ograniczonej ilości i są nieodnawialne. Dodatkowo, konsekwencją ich eksploatacji i wykorzystania bywa degradacja środowiska. Osiągnąwszy
tę świadomość, współcześnie żyjemy w epoce będącej, jak się wydaje, następnym
3

Ibidem.
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etapem ewolucji energetycznej ludzkości, charakteryzującym się między innymi
powrotem do pierwotnych źródeł energii, które w opozycji do paliw kopalnych
określamy mianem odnawialnych źródeł energii (OZE). Powrót do tych tradycyjnych form energii odbywa się jednak z udziałem nowoczesnych technologii,
umożliwiających ich efektywne wykorzystanie. Zwiększanie udziału OZE i stopniowe zmniejszanie udziału paliw kopalnych w ogólnym bilansie energetycznym
Polski i innych krajów europejskich wynika z unijnych i międzynarodowych zobowiązań oraz z rosnącej świadomości ekologicznej człowieka. Rośnie również
znaczenie energetycznego wykorzystania odpadów jako alternatywnego paliwa
w procesie spalania, ale także jako surowca w technologii zgazowania i przetwarzania na biogaz.

1. NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Występowanie zasobów energii odnawialnej (niekonwencjonalnej) jest uwarunkowane czynnikami zarówno o charakterze globalnym, jak i regionalnym. Ilość
energii słonecznej docierającej do określonego miejsca na Ziemi zależy od kąta
padania promieni słonecznych, który uwarunkowany jest zarówno lokalizacją
miejsca, jak i porą roku. Prędkość wiatru jest efektem zróżnicowanego rozkładu
przestrzennego ciśnienia atmosferycznego, a rozkład ten zależy z kolei od zmieniającej się geograficznie temperatury powietrza. Ilość wody płynącej w rzekach
związana jest z występowaniem i obfitością opadów atmosferycznych, które są
elementem zróżnicowanego przestrzennie reżimu hydrologicznego. Możliwość
wykorzystania energii geotermalnej zależna jest od intensywności ziemskiego
strumienia ciepła i gradientu geotermicznego, związanych z budową geologiczną, współczesną dynamiką procesów tektonicznych i wulkanicznych, bardzo odmiennych w różnych częściach Ziemi. Równie ważnymi czynnikami są warunki
geologiczne i hydrogeologiczne obszarów zasobowych, także bardzo zróżnicowane przestrzennie.
Rozpoznawanie możliwości oraz szacowanie opłacalności wykorzystania
niekonwencjonalnych źródeł energii w określonym miejscu wymaga znajomości
dostępnych tam zasobów energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej czy
biomasowej. Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii odbywa się na podstawie wyników pomiarów prędkości wiatru, ilości dopływającej do powierzchni
Ziemi energii słonecznej, wysokości i intensywności opadów atmosferycznych
i związanych z nimi przepływów rzecznych czy pomiarów temperatury, ciśnienia
i własności wód podziemnych i skał. Ważna jest również wiedza o zróżnicowaniu
wartości tych parametrów w cyklu rocznym, jak i w przestrzeni.
Wiatr, promieniowanie słoneczne oraz opady atmosferyczny należą do grupy
tak zwanych elementów meteorologicznych, czyli zespołu charakterystyk fizycznych opisujących stan atmosfery4. Prędkość wiatru, natężenie promieniowania
4

T. NIEDŹWIEDŹ: Słownik meteorologiczny, Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2003, s. 496.
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słonecznego oraz wysokość opadów atmosferycznych to z kolei dane meteorologiczne, czyli wyniki obserwacji oraz pomiarów instrumentalnych wykonywanych na stacjach meteorologicznych5. Pomiary instrumentalne elementów meteorologicznych muszą odbywać się według ściśle określonych zasad opisanych
w „Instrukcji dla stacji meteorologicznych”6, a ich organizacją w Polsce zajmuje
się Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
(IMGW-PIB, www.imgw.pl). Podobnie, pomiary parametrów geotermicznych
i hydrogeologicznych pod powierzchnią ziemi przeprowadzane są za pomocą odpowiednich przyrządów pomiarowych, zgodnie z ustandaryzowanymi zasadami.
Metodyka wykonania pomiarów decyduje o jakości oraz przydatności uzyskanych danych do oceny zasobów energii odnawialnej, zwłaszcza kiedy oceniamy
ich przestrzenne zróżnicowanie.
Stosowane w polskiej służbie meteorologicznej standardy ustanowione przez
Światową Organizację Meteorologiczną (World Meteorological Organization)
dążą do osiągnięcia porównywalności danych zarówno na poziomie krajowym,
jak i międzynarodowym7. Standaryzacja pomiarów meteorologicznych pozwala
więc na pozyskanie porównywalnych danych, które są niezbędne do prawidłowej oceny zasobów energii ze źródeł odnawialnych.

2. ENERGIA GEOTERMALNA
Energia geotermalna definiowana jest jako energia nieantropogeniczna, skumulowana w postaci ciepła pod powierzchnią ziemi. Głównymi ośrodkami skupiającymi tę energię są wody podziemne, suche skały, strefy położone płytko pod
powierzchnią gruntu, czy płytkie poziomy wodonośne.
Pozyskiwanie energii geotermalnej dotyczy głównie ciepła zakumulowanego
w wodach podziemnych o temperaturze powyżej 20°C (głęboka geotermia) oraz
znacząco wrasta udział tzw. płytkich systemów geotermalnych, polegających na
pozyskiwaniu energii cieplnej z chłodnych wód podziemnych (do temperatury 25°C) za pomocą np. pomp ciepła (płytka geotermia). Energia geotermalna
może być wykorzystywana zarówno w energetyce wielkoskalowej (elektrociepłownie), jak i prosumenckiej (pompy ciepła, mikroinstalacje ciepłownicze itp.).
2.1. Źródła i parametry energii geotermalnej
Opisując możliwości wykorzystania energii geotermalnej z wód podziemnych,
należy poddać analizie dwie grupy parametrów8:
5

Ibidem.

6

F. JANISZEWSKI: Instrukcja dla stacji meteorologicznych, Warszawa 1988.

7

S. BURT: The weather observer’s handbook, Cambridge University Press, 2012.

8

J. SZEWCZYK: Geofizyczne oraz hydrogeologiczne warunki pozyskiwania energii geotermalnej w Polsce, „Przegląd Geologiczny”, t. 58, nr 7, 2010, s. 566–573.
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• geofizyczne – ziemski strumień ciepła, przewodnictwo cieplne skał oraz
związana z nimi temperatura ośrodka skalnego,
• hydrogeologiczne – parametry zbiornikowe poziomów wodonośnych (porowatość efektywna, przepuszczalność oraz wydajność), a także mineralizacja wód podziemnych.
Temperatura ośrodka skalnego jest wynikiem szeregu procesów zachodzących
w skorupie ziemskiej zarówno w przeszłości geologicznej, jak i współcześnie.
Procesy te obejmują m.in. transport ciepła przez formacje skalne w kierunku pionowym tj. od dołu ku powierzchni. Ciepło zakumulowane w skałach dzieli się na
remanentne, czyli związane z formowaniem się naszej planety i procesami magmatyzmu oraz radiogeniczne, będące wynikiem rozpadu pierwiastków promieniotwórczych, takich jak np. uranu, toru czy potasu. Generalnie, temperatura wnętrza
Ziemi wzrasta wraz z głębokością i w dolnej części litosfery, na głębokości ok.
100 km wynosi ok. 930°C, z kolei na granicy dolnego płaszcza i jądra zewnętrznego 2 730°C, by w jądrze wewnętrznym osiągnąć 4 200°C. Ciepło rozchodzi
się zgodnie z ruchem ustalonym, czyli od obszaru cieplejszego do chłodniejszego
w celu wyrównania temperatury. Ruch ciepła ustaje, kiedy temperatura wyrówna
się i osiągnięty zostanie stan równowagi cieplnej. Istnieją trzy główne sposoby
rozchodzenia się ciepła w skorupie ziemskiej9:
• kondukcja (przewodzenie), czyli rozchodzenie energii cieplnej w ośrodku
skalnym w kierunku od temperatury wyższej do niższej związane z nieuporządkowanym ruchem cząsteczek, które są nośnikiem energii,
• konwekcja (przenoszenie) polegająca na przenoszeniu energii wraz z masą,
czyli temperatura rozchodzi się wraz z migracją mediów ciekłych i gazowych w skałach, czyli z wodą, ropą naftową lub gazem,
• promieniowanie elektromagnetyczne, czyli transfer radiacyjny opisujący
energię cieplną jako falę elektromagnetyczną (podczerwień), ma znaczenie jedynie w płaszczu Ziemi, natomiast w skorupie ziemskiej jest pomijany jako znikomy w porównaniu z konwekcją czy kondukcją.
Parametrami geotermicznymi, opisującymi rozkład (zróżnicowanie) temperatury w skałach skorupy ziemskiej są gradient geotermiczny, przewodność
cieplna skał oraz strumień cieplny.
Gradient geotermiczny wyraża liczbę stopni, o jaką wzrasta temperatura na
jednostkę przyrostu głębokości. Średni gradient geotermiczny dla kuli ziemskiej
wynosi 2,7–3,0°C/100 m, przy czym pomierzony gradient różni się w poszczególnych obszarach Ziemi.
Przewodność cieplna (właściwa) skał jest to zdolność skał do przewodzenia
ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez skały o większej
przewodności cieplnej. Jednostką przewodności cieplnej jest W/(m·K). Na ogół
przewodność cieplna skał wrasta wraz ze wzrostem temperatury. Największą
przewodność cieplną spośród skał ma sól kamienna, nieco mniejszą skały węgla9

L. LEŚNIAK, I. LEŚNIAK: Modelowanie rozkładu temperatury w strefie uskokowej w rejonie
Czechowic, „Zeszyty Naukowe AGH. Geologia”, t. 20, z. 2, 1994.
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nowe. Na dalszych miejscach są skały magmowe oraz osadowe terygeniczne (piaskowce, iłowce). Najniższą przewodnością cieplną odznaczają się węgle kamienne
i brunatne oraz torfy wykazujące przewodność cieplną zbliżoną do izolatorów10.
Strumień cieplny oznacza prędkość przepływu ciepła, natomiast w odniesieniu do powierzchni przez jaką ciepło przepływa mówimy o gęstości strumienia cieplnego i wyrażamy go w W/m2, jednak w przypadku ziemskiego strumienia
ciepła, z uwagi na jego znikomą wielkość w porównaniu z np. ciepłem słonecznym,
używamy jednostki mW/m2. Wartość średniej gęstości strumienia cieplnego dla
Polski wynosi ok. 50–60 mW/m2.
Wielkość gęstości strumienia cieplnego obliczamy z równania Fouriera:
Q = – λgradT [W/m2]

(1)

gdzie Q – gęstość strumienia cieplnego, λ – przewodność cieplna, gradT – gradient geotermiczny. Znak minus oznacza przeciwny kierunek transportu ciepła
Ziemi (do góry) w stosunku do przyrostu temperatury zgodnie z gradientem
termicznym (na dół).
Energia cieplna skał (ciepło Ziemi) jest przekazywana płynom wypełniającym
przestrzeń porową i/lub spękania ośrodka skalnego, czyli np. wodom podziemnym, ropie naftowej czy gazom. Wody podziemne ogrzane do temperatury skał,
w których występują stają się podstawowym nośnikiem energii geotermalnej, stąd
też znajomość podstawowych parametrów hydrogeologicznych wydaje się być kluczowa dla zrozumienia podstaw występowania i wykorzystania tej energii.
Wodą termalną jest woda, której temperatura na wypływie wynosi co najmniej 20°C. Z punktu widzenia prawa geologicznego i górniczego wody termalne są kopalinami użytecznymi i podlegają takim samym regulacjom prawnym,
jak inne kopaliny. Wydobycie wód termalnych wymaga nabycia koncesji wydobywczej. Woda termalna wykorzystywana do wytwarzania energii powinna
mieć możliwie jak najwyższą temperaturę, jednak niemniej istotnymi parametrami decydującymi o postępie wydobycia wód termalnych i ich gospodarczego
wykorzystania są warunki hydrogeologiczne warstw wodonośnych, czyli właściwości filtracyjne skał zbiornikowych oraz mineralizacja wód podziemnych11.
Jak już wspominano, temperatura wody jest zależna od temperatury skały
(warstwy wodonośnej), a ta przeważnie wzrasta wraz z głębokością, i zgodnie
z gradientem geotermicznym na głębokości 1 000 m osiąga przeciętnie 30°C,
a na 3 000 m ok. 100°C. Równomierny wzrost temperatury wraz z głębokością
może być jednak zaburzany wieloma czynnikami natury geologicznej, hydrogeologicznej, tektonicznej czy antropogenicznej (wierceniem otworów itp.). Należy także pamiętać o wpływie warunków klimatycznych na temperaturę wody
10

P. M. PLEWA, S. PLEWA: Petrofizyka, Warszawa 1992.

11

J. SZEWCZYK: Geofizyczne oraz hydrogeologiczne warunki pozyskiwania energii… op. cit.,
s. 566–573.
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występującej płytko pod powierzchnią ziemi, do tzw. głębokości neutralnej, na
której woda przyjmuje średnią temperaturę roczną danej miejscowości i od tej
głębokości zaczyna się wzrost temperatury zgodnie z gradientem geotermicznym. Z kolei powyżej tej głębokości zaznaczają się wahania temperatury wody
spowodowane oddziaływaniem temperatury powietrza (dobowej, sezonowej
itp.). Dla Polski głębokość neutralna wynosi ok. 18 m12.
Właściwości filtracyjne skał obejmują: porowatość, czyli stosunek objętości
porów skalnych do całkowitej objętości skały wyrażany w procentach, porowatość efektywną, rozumianą jako stosunek objętości porów połączonych ze sobą do
całkowitej objętości skały oraz przepuszczalność, czyli zdolność skały do przewodzenia płynów w określonym czasie przez określoną powierzchnię. Jednostką
przepuszczalności jest D lub mD (darcy lub milidarcy). Najlepszą przepuszczalnością charakteryzują się skały szczelinowate. Z punktu widzenia przepływu
wody istotna jest porowatość efektywna i przepuszczalność, które wywierają
wpływ na wydajność zbiornika, czyli objętość wody uzyskiwanej w jednostce
czasu. W miarę wzrostu głębokości, wskutek rosnącego ciśnienia geostatycznego
parametry filtracyjne skały pogarszają się. Porowatość efektywna na głębokości
1 000 m wynosząca przeciętnie 10–20% spada do 2–3% na głębokości 4 000 m,
na której wydajność zbiornika może być niezadowalająca. Badania właściwości
filtracyjnych skał Niżu Polskiego wykazały, że na głębokości ok. 3 000–3 500 m
następuje praktycznie zanik całkowitej i efektywnej porowatości i przepuszczalności skał osadowych13.
Mineralizacja wody, rozumiana jako suma składników rozpuszczonych, powinna być jak najniższa z uwagi na możliwość korozji i uszkodzenia urządzeń
instalacji geotermalnych. Wraz ze wzrostem głębokości mineralizacja wody rośnie od przeciętnie kilku g/l na głębokości 1 000 m do kilkudziesięciu g/l na
głębokości 3 000 m na Niżu Polskim14. Niższą mineralizacją cechują się wody
Karpat i Sudetów15.
Warunkiem opłacalnego i efektywnego pozyskiwania energii geotermalnej na
bazie wód podziemnych jest zatem szczególnie korzystny splot powyższych warunków, tzn. wysokiej temperatury wody na odpowiedniej głębokości (do 3 000
–3 500 m), wysokiej wydajności pozyskiwanej wody (preferowane zbiorniki artezyjskie) oraz niewielkiej jej mineralizacji. Najbardziej odpowiednimi strukturami
geologicznymi dla systemów geotermalnych są struktury nieckowe. Takimi ce12

Z. PAZDRO, B. KOZERSKI: Hydrogeologia ogólna, Warszawa 1990.

13

J. SZEWCZYK: Geofizyczne oraz hydrogeologiczne warunki pozyskiwania energii… op. cit.,
s. 566–573.

14

Ibidem.

15

J. CHOWANIEC: Wody podziemne niecki podhalańskiej. Współczesne problemy hydrogeologii,
t. 11, cz. 1, Gdańsk 2003, s. 45–53; J. DOWGIAŁŁO: Stan rozpoznania zasobów wód termalnych regionu sudeckiego i perspektywy ich wykorzystania, [w:] I Ogólnopolski Kongres
Geotermalny, Radziejowice 2007, s. 32–34.
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chami charakteryzuje się na przykład złoże wody termalnej na Podhalu (Bańska
Niżna), obecnie o największych zasobach i ilości pozyskiwanej wody w Polsce
(prawie 3,5 mln m3 pobieranej wody rocznie) oraz niektóre złoża w centralnej
Polsce, w obrębie Niżu Polskiego (np. Uniejów). Na Rysunku 1 pokazano schemat
występowania złoża wody termalnej pochodzenia atmosferycznego. Woda opadowa przemieszcza się w głąb warstwy wodonośnej aż do centrum (osi) niecki,
gdzie osiąga maksymalną temperaturę. Woda następnie jest wydobywana na powierzchnię jednym z dwóch otworów tzw. dubletu geotermalnego, odbierane jest
od niej ciepło poprzez system wymienników, po czym schłodzona już woda trafia
z powrotem do złoża drugim otworem, tzn. otworem chłonnym.
2.2. Występowanie i kierunki wykorzystania energii geotermalnej w Polsce
i na świecie
Udział OZE w wytwarzaniu energii pierwotnej na świecie wynosi kilkanaście
procent, w Polsce według różnych źródeł w 2013 r. wyniósł 7–14%. Biorąc pod
uwagę udział energii geotermalnej w produkcji światowej energii z OZE, wynosi
on zaledwie 1,4% (wg BP Statistical World Energy Review), w naszym kraju
jeszcze mniej. Obserwuje się jednak wzrost zainteresowania wykorzystaniem
tej gałęzi energetyki odnawialnej, jako niezwykle atrakcyjnego i przyjaznego
środowisku źródła energii.
Rysunek 1. Schemat krążenia i występowania wód termalnych w złożu.

Źródło: Opracowanie własne.
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Obecnie energię geotermalną wykorzystuje się w sposób bezpośredni w ok. 80
krajach, natomiast energię elektryczną ze źródeł geotermalnych wytwarza się
w 24 krajach. Pod względem zainstalowanej mocy w świecie przodują USA, Filipiny, Indonezja, Nowa Zelandia w produkcji prądu oraz Chiny, USA, Szwecja
i Turcja w zakresie produkcji energii cieplnej. Warunki geotermiczne panujące
w Europie powodują dominację złóż niskotemperaturowych do 150°C (o niskiej
entalpii). Największe europejskie eksploatowane złoża wód termalnych znajdują się
w basenie paryskim we Francji, w basenie panońskim (Węgry, Serbia, Rumunia, Słowenia oraz Słowacja), w obszarze Niżu Europejskiego (Niemcy, Dania i Polska) oraz
w obrębie paleogeńskich obniżeń Karpat wewnętrznych (Słowacja, Polska), a także
w strukturach tektonicznych południowej Europy (np. Bułgaria, Grecja). Niektóre
obszary europejskie odznaczają się występowaniem przegrzanych wód i par o wysokiej entalpii (powyżej 150°C – Islandia, Włochy, Grecja, Hiszpania)16.
W Polsce funkcjonuje kilkanaście zakładów pozyskujących energię geotermalną (Rysunek 2), głównie z wód termalnych Niżu Polskiego oraz Karpat
(Podhala) w celach balneologicznych i uzdrowiskowych (Grudziądz, Ciechocinek, Konstancin, Iwonicz Zdrój, Ustroń, Lądek Zdrój, Duszniki Zdrój oraz
Cieplice), produkcji ciepła (Bańska Niżna, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Poddębice, Uniejów i Mszczonów) oraz rekreacyjnych (Podhale, Uniejów i Mszczonów). Pobór wód termalnych w Polsce w 2013 r. wyniósł 8,7 mln m3 wody17.
Charakterystykę wybranych polskich złóż wód termalnych wykorzystywanych
w ciepłowniach zaprezentowano w Tabeli 1.
Wykorzystanie energii geotermalnej może być różnorodne (Wykres 1) i zależne jest głównie od temperatury pozyskiwanej wody lub pary wodnej. Wody
o temperaturze 60–100°C wykorzystywane są do wytwarzania energii cieplnej
bezpośrednio u odbiorcy. Z kolei do produkcji energii elektrycznej mogą być
używane wody lub pary o temperaturze powyżej 100°C, jako płyny wysokotemperaturowe w elektrociepłowniach binarnych, a wody o temperaturze ponad
140°C, jako płyny bardzo wysokotemperaturowe w konwencjonalnych elektrowniach geotermalnych18. Wody o niskiej temperaturze (<25°C) mogą służyć jako
płyny stosowane w pompach ciepła (systemy płytkiej geotermii), które obecnie
stanowią największy odsetek wykorzystania energii geotermalnej na świecie (ponad 33%). Ponadto ciepło Ziemi może znaleźć zastosowane w uprawach szklarniowych (całoroczna uprawa warzyw), hodowli ryb, procesie suszenia drewna,
chłodzenia (klimatyzacji) czy do ogrzewania (odladzania) dróg, chodników oraz
pasów startowych w czasie zimy.
16

B. K ĘPIŃSKA: Stan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej na świecie i w Europie, „Przegląd Geologiczny”, t. 58, nr 7, 2010, s. 560–565.

17

L. SKRZYPCZAK, J. SOKOŁOWSKI: Solanki, wody lecznicze i termalne, [w:] Bilans zasobów złóż
kopalin w Polsce, (red.) M. SZUFLICKI, A. MALON, M. TYMIŃSKI, Warszawa 2014.

18

W. BUJAKOWSKI: Wykorzystanie wód termalnych w Polsce (stan na rok 2009), „Przegląd
Geologiczny”, t. 58, nr 7, 2010, s. 580–588.
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Rysunek 2. Ciepłownie geotermalne, kąpieliska oraz uzdrowiska na bazie wód termalnych w Polsce19.

W bardzo szerokim zakresie energia geotermalna wykorzystywana jest w rekreacji, balneologii oraz lecznictwie (baseny geotermalne). Strukturę zużycia energii
geotermalnej przedstawiono na Wykresie 1.
Wykres 1. Struktura bezpośredniego wykorzystania energii geotermalnej na świecie20.

Źródło: Opracowanie własne.

19

W. BUJAKOWSKI: Wykorzystanie wód termalnych w Polsce… op. cit., s. 580–588; L. SKRZYPCZAK, J. SOKOŁOWSKI: Solanki, wody lecznicze i termalne… op. cit.

20

W. BUJAKOWSKI: Wykorzystanie wód termalnych w Polsce… op. cit., s. 580–588.
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Tabela 1. Charakterystyka wybranych złóż wód termalnych w Polsce.
Temperatura
wody, °C

Mineralizacja
wody, g/l

Zasoby
eksploatacyjne,
m3/h

Kierunek
wykorzystania
energii

3000

86

3

670

ciepłownictwo,
rekreacja

jura
dolna

1500–
1600

61

120

340

ciepłownictwo

piaskowce

kreda
dolna

1700

42

1

60

ciepłownictwo,
rekreacja

Uniejów,
Niż
Polski

piaskowce

kreda
dolna

2000–
2200

68

8

120

ciepłownictwo,
rekreacja

Poddębice, Niż
Polski

piaskowce

kreda
dolna

1925–
2029

72

1

190

ciepłownictwo,
rekreacja

Ciepłownia, prowincja

Wiek
Utwory
skał
wodonośwodonośne
nych

Bańska
Niżna,
Karpaty

wapienie,
dolomity

eocen,
mezozoik

Pyrzyce,
Niż
Polski

piaskowce

Mszczonów,
Niż
Polski

Głębokość
poboru,
m

Źródło: Opracowanie własne na podstawie literatury21.

Główną barierą rozwoju systemów geotermalnych na tle innych OZE są m.in.
wysokie koszty instalacji, które dość długo się amortyzują. W celu obniżenia
kosztów wydobycia energii geotermalnej w Polsce ustanowiono stawkę zerową
opłaty eksploatacyjnej dla wód termalnych. Barierami w naszym kraju są także
niesprzyjające inwestowaniu przepisy prawa i warunki finansowe, skompliko-

21

A. K ARSKA, M. HAJTO: Możliwości zagospodarowania złóż wód termalnych w rejonie miasta
Poddębice, „Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia i Zrównoważony Rozwój”,
nr 2, 2009, s. 89–100; B. K ĘPIŃSKA: Energia geotermalna w Polsce – stan i perspektywy
wykorzystania, [w:] Energia geotermalna w kopalniach podziemnych, (red.) Z. MAŁOLEPSZY,
Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 17, Sosnowiec 2002, s. 29–43; L. SKRZYPCZAK, J. SOKOŁOWSKI: Solanki, wody lecznicze i termalne… op. cit.; www.geotermia.com.pl [19.05.2015];
www.geotermia-uniejow.pl [19.05.2015].
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wane i długie procedury prawne oraz administracyjne, powodujące opóźnienia
w uruchamianiu środków na inwestycje22. W ostatnim czasie dąży się do zmiany
procedur administracyjnych i prawnych na korzyść inwestorów.
2.3. Wykorzystanie energii geotermalnej dla potrzeb energetyki
prosumenckiej
Energia geotermalna oparta jest na dwóch filarach – głębokiej geotermii (energia pozyskiwana za pomocą głębokich otworów eksploatacyjnych) oraz płytkiej
geotermii (energia pozyskiwana z niewielkiej głębokości z użyciem pomp ciepła). Głęboka geotermia służy przede wszystkim wytwarzaniu energii w ciepłowniach geotermalnych dystrybuujących energię do wielu odbiorców zarówno
komunalnych, jak i przemysłowych. W sposobie dystrybucji niewiele różni się
od energetyki opartej na paliwach kopalnych i jest przeznaczona na potrzeby
konsumentów.
Z punktu widzenia energetyki prosumenckiej (rozproszonej) bardziej odpowiednia wydaje się być płytka geotermia, czyli niskotemperaturowe układy grzewcze z pompami ciepła. Rozwijają się one na dość dużą skalę zarówno na świecie
(Wykres 1), jak również w Polsce. Zasada działania pompy ciepła polega na zamianie energii chłodnych wód występujących płytko pod ziemią (dolne źródło ciepła)
na energię użyteczną, służącą do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania
ciepłej wody (górne źródło ciepła). System oparty na pompie ciepła wymaga odpowiedniego wykonania dolnego źródła ciepła.
Odpowiednie zaprojektowanie instalacji płytkiej geotermii bazującej na systemie różnych układów pomp ciepła zależy od analizy warunków geologicznych
rejonu oraz zapotrzebowania na ciepło23. Niskotemperaturowy układ gruntowy
znajduje zastosowanie m.in. do ogrzewania budynków jedno i wielorodzinnych,
przygotowania ciepłej wody czy w ogrodnictwie. Jest więc jak najbardziej odpowiedni dla wszelkiego rodzaju rozproszonych mikroinstalacji prosumenckich
w stylu inteligentnych domów itp. Może współdziałać z innymi tego typu instalacjami wytwarzającymi energię (np. przydomowymi siłowniami wiatrowymi,
ogniwami fotowoltaicznymi itp.). Z racji tego, że instalacja na bazie pomp ciepła jest zdolna funkcjonować niezależnie od pogody, jej praca może być zaplanowana w okresie bezwietrznym lub o niskim natężeniu światła słonecznego.
W ostatnim czasie obserwowany jest spadek cen instalacji płytkiej geotermii, co
powinno skutkować szybkim zwrotem nakładów inwestycyjnych. Dynamiczny
rozwój rynku pomp ciepła spowodował dominację płytkiej geotermii w systemach ogrzewania w takich krajach europejskich, jak Szwecja, Norwegia, Szwajca-

22

B. K ĘPIŃSKA, B. TOMASZEWSKA: Główne bariery rozwoju wykorzystania energii geotermalnej
w Polsce. Propozycje zmian, „Przegląd Geologiczny”, t. 58, nr 7, 2010, s. 594–598.

23

W. GÓRECKI: Wody geotermalne na Niżu Polskim, „Przegląd Geologiczny”, t. 58, nr 7, 2000,
s. 574–579.
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ria, Finlandia, Holandia, Austria i Niemcy24. Wielkość zainstalowanej mocy oraz
pobór energii z pomp ciepła w Polsce jest trudny do oszacowania; ocenia się, że
wynosi odpowiednio >68 MWt i >450 TJ/rok, co stanowi ok. 50% wykorzystania
energii geotermalnej25.
Wykres 2. Wzrost temperatury T z głębokością h skał w centralnej części Zagłębia
Górnośląskiego. Czarną linią oznaczono przeciętną głębokość graniczną występowania wód kopalnianych (1 000 m).

Źródło: Opracowanie własne.

Istnieje także możliwość zagospodarowania nieczynnych wyrobisk górniczych
do pozyskiwania energii geotermalnej. Wody kopalń podziemnych stanowią bowiem cenny rezerwuar tej energii ze względu na ilość pompowanych wód w ciągu doby (ok. 600 tys. m3/dobę) oraz temperaturę przekraczającą 5–13°C26. Na
Wykresie 2 przedstawiono głębokościowy rozkład temperatury skał w Zagłębiu
Górnośląskim. Możliwe jest więc wykorzystanie ciepła z wód kopalnianych z głębokości od kilkudziesięciu do ok. 1 000 m także za pośrednictwem pomp ciepła
do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania wody itp. Dobrym
przykładem jest szyb Maciej dawnej kopalni Concordia (później była KWK
Pstrowski) w Zabrzu-Maciejowie. Ciepło pozyskiwane jest tu z ujęcia wody kopalnianej o temperaturze ok. 8°C na głębokości ok. 100 m, będącego dolnym
źródłem ciepła dla pompy i wymienników pośrednich. Uzyskane ciepło wy24

B. K ĘPIŃSKA: Stan i perspektywy wykorzystania energii geotermalnej… op. cit., s. 560–565.

25

W. BUJAKOWSKI: Wykorzystanie wód termalnych w Polsce… op. cit., s. 580–588.

26

E. SOLIK-HELIASZ, Z. MAŁOLEPSZY: Możliwości wykorzystania energii geotermalnej z wód kopalnianych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, [w:] Energia geotermalna w kopalniach
podziemnych, (red.) Z. MAŁOLEPSZY, Prace Wydziału Nauk o Ziemi UŚ nr 17, 2002, s. 201–211.
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korzystywane jest do ogrzewania podłogowego i w klimakonwektorach. Z tak
dostarczonej energii cieplnej korzysta biuro zabytkowej kopalni, bar i restauracja. Przykład ten potwierdza znaczne możliwości wykorzystania ciepła z wód
o niskiej temperaturze (płytkiej geotermii) na potrzeby rozwijającej się energetyki prosumenckiej.

3. PROMIENIOWANIE SŁONECZNE I ENERGIA SŁOŃCA
Według słownika meteorologicznego27, promieniowanie słoneczne to energia
emitowana przez Słońce w postaci fal elektromagnetycznych. Jednostką pomiarową natężenia promieniowania jest W·m-2. Zintegrowane w czasie wartości tego
elementu meteorologicznego podaje się w J·m-2, co odpowiada natężeniu promieniowania słonecznego równemu 1 W·m-2s-1); z kolei sumy dobowe, miesięczne
i roczne najczęściej wyraża się w MJ·m-2. Strumień promieniowania słonecznego
padającego na powierzchnię doń prostopadłą na górnej granicy atmosfery wynosi S0 = 1 366 W·m-2 28. Wartość ta, nazywana stałą słoneczną zmienia się w ciągu
roku o około ±3% w zależności od odległości Ziemi od Słońca, z maksimum
w styczniu i minimum w czerwcu.
Promieniowanie słoneczne w atmosferze ziemskiej ulega pochłanianiu, rozpraszaniu oraz odbiciu, co prowadzi do jego osłabienia (ekstynkcji). Procesy te mają
selektywny charakter, zmieniają się w ciągu doby i w cyklu rocznym zależnie od
kąta padania promieni słonecznych, zachmurzenia, przeźroczystości atmosfery,
ilości pary wodnej oraz aerozoli w powietrzu. Uśredniając, globalnie i rocznie do
powierzchni Ziemi dociera nieco ponad połowa z energii słonecznej na górnej
granicy atmosfery29. Natężenie promieniowania słonecznego przy powierzchni Ziemi zmienia się w przebiegu dobowym i rocznym oraz, jak wspomniano
powyżej, w zależności od szerokości geograficznej i zachmurzenia. Ważną dla
energetyki wielkością opisującą promieniowanie słoneczne jest usłonecznienie,
czyli liczba godzin, podczas których tarcza słoneczna nie jest zasłonięta przez
chmury30. Jednak najużyteczniejszą i zarazem najbardziej precyzyjną informacją
na temat ilości energii docierającej od Słońca jest natężenie promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi31.
Mając na uwadze procesy, jakim podlega promieniowanie słoneczne przechodząc przez atmosferę, do powierzchni Ziemi dociera ono bezpośrednio od tarczy
słonecznej (promieniowanie bezpośrednie, S) lub w postaci rozproszonej (promieniowanie rozproszone, D). Ilość energii docierającej bezpośrednio od tarczy
słonecznej na powierzchnię poziomą (S’) oblicza się uwzględniając wysokość
27

T. NIEDŹWIEDŹ: Słownik meteorologiczny… op. cit., s. 496.

28

I. STRANGEWAYS: The greenhouse effect – a closer look, Weather 2011, s. 44–48.

29

S. BURT: The weather observer’s handbook… op. cit.

30

T. NIEDŹWIEDŹ: Słownik meteorologiczny… op. cit., s. 496.

31

S. BURT: The weather observer’s handbook… op. cit.
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Słońca nad horyzontem (h). Wymienione rodzaje promieniowania składają się na
promieniowanie całkowite (K↓), zatem:
S’ = S · sin h

(2)

K↓ = S · sin h + D

(3)

Pomiary aktynometryczne obejmują wszystkie wymienione powyżej rodzaje
promieniowania. Do pomiaru promieniowania bezpośredniego na powierzchnię
prostopadłą do padania promieni słonecznych służy aktynometr (pyrheliometr).
Natomiast krótkofalowe promieniowanie na powierzchnię poziomą mierzone
jest solarymetrem (pyranometrem). Fotografia 1 przedstawia zestaw przyrządów
do pomiarów aktynometrycznych. Odsłonięty pyranometr (solarymetr) znajdujący się na Fotografii 1 po lewej stronie (nr 1) służy do pomiaru promieniowania
całkowitego padającego na powierzchnię poziomą (K↓). Pyranometr znajdujący
się na Fotografii 1 z prawej strony (nr 2) jest zacieniony, dzięki czemu wskazuje natężenie promieniowania rozproszonego dochodzącego do powierzchni poziomej (D). Przyrządy zamontowane są na tak zwanym urządzeniu śledzącym,
które automatycznie ustawia je w prawidłowej pozycji w stosunku do promieni
słonecznych; jest to urządzenie aktynometryczne najnowszej generacji.
Fotografia 1. Pyrheliometr – przyrząd meteorologiczny służący do pomiaru bezpośredniego promieniowania słonecznego na stacji meteorologicznej Hanford
(Kalifornia)32.

32

http://esrl.noaa.gov/gmd/grad/isis/hnx.html [19.05.2015].
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Z różnicy wskazań obu pyranometrów można obliczyć natężenie promieniowania bezpośredniego padającego na powierzchnię poziomą:
S’ = K↓ – D

(4)

Bardziej dokładną, to znaczy obarczoną mniejszym błędem wartość S’ można
obliczyć ze wskazań pyrheliometru, korzystając z podanego wcześniej wzoru
(2). Dzięki temu na podstawie wskazań pyrheliometru możemy dokonać kalibracji pyranometrów. Dla celów energetycznych ważna jest także możliwość
obliczenia natężenia promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię
w różnej orientacji i o różnym nachyleniu.
Rysunek 3. Regiony helioenergetyczne w Polsce: I – Nadmorski, II – Podlasko-Lubelski, III – Śląsko-Mazowiecki, IV – Świętokrzysko-Sandomierski, V – Mazursko-Siedlecki, VI – Wielkopolski, VII – Pomorski, VIII – Podgórski,
IX – Suwalski, X – Warszawski, XI – Górnośląski Okręg Przemysłowy.

Źródło: Ekspertyza pod redakcją prof. Wiesława Gogóła – ze zmienioną numeracją
regionów33.

33

W. GOGÓŁ, (red.): Konwersja termiczna energii promieniowania słonecznego w warunkach
krajowych, Polska Akademia Nauk, Wydział Nauk Technicznych, Komitet Termodynamiki
i Spalania, Warszawa 1993, www.ekologica.pl [19.05.2015].

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 258

15.01.2016 13:33

E. ŁUPIKASZA, S. K ĘDZIOR, Z. MIRKOWSKI, E. KUROWSKA, A. KOMPAŁA-BĄBA, A. BŁOŃSKA, E. SIERKA 259

Promieniowanie słoneczne jest wykorzystywane w energetyce, w procesach technologicznych umożliwiających konwersję energii promienistej w energię elektryczną, mechaniczną lub w ciepło. W Polsce, która jest „krajem szarugi” zasoby
energii promieniowania słonecznego nie są wielkie. Użyteczne usłonecznienie,
czyli czas występowania bezpośredniego promieniowania słonecznego o natężeniu przekraczającym 120 W·m-2 stanowi tylko 15–21%. Należy jednak pamiętać,
że dla energetyki liczącą się jest również ilość promieniowania rozproszonego,
które w Polsce stanowi około połowę promieniowania całkowitego34. Rysunek 3
pokazuje podział Polski na regiony przydatności dla potrzeb energetyki słonecznej. Na podstawie wartości usłonecznienia, sum miesięcznych i rocznych
promieniowania całkowitego, przeźroczystości atmosfery, albedo podłoża oraz
warunków lokalnych wyróżniono 11 regionów, które uszeregowano według przydatności dla energetyki słonecznej od I (największa przydatność) do XI (najmniejsza przydatność) (Rysunek 3).
W Polsce najkorzystniejszymi warunkami solarnymi wyróżnia się region
Nadmorski oraz Podlasko-Lubelski. Najmniejszą przydatnością dla energetyki
słonecznej charakteryzują się regiony Podgórski, Suwalski oraz Warszawski.
W przebiegu rocznym zasoby energii promieniowania w Polsce są znacznie
większe na wiosnę i w lecie, kiedy dzień trwa długo, a słońce znajduje się dość
wysoko nad horyzontem. Jesienią i zimą są one mniejsze ze względu na krótszy
dzień; wówczas dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na możliwość wykorzystania energii słonecznej jest zachmurzenie. W chłodnej porze roku
wzrasta znaczenie energii kinetycznej wiatru35. Zróżnicowanie zasobów energii słonecznej w przebiegu rocznym dobrze obrazują zamieszczone w Tabeli 2
wartości dziennych sum promieniowania całkowitego.
Tabela 2. Średnie dobowe sumy całkowitego promieniowania słonecznego w Polsce
Środkowej (1956–1975, IPŚ) i na górnej granicy atmosfery (ø = 52°N, Igga).

Wskaźnik
MJ·m-2
IPŚ
Igga

I

II

III

X

XI

XII

2,5

4,5

8,7 12,6 16,6 19,2 18,0 15,8 11,5 6,3

2,9

1,9

7,7

IV

V

VI

VII VIII IX

13,2 21,7 31,7 40,0 44,1 42,1 35,4 25,8 16,2 9,2

6,3

Źródło: Dane zebrane przez K. MIARA et al. 198736.

34

K. KOŻUCHOWSKI: Klimat Polski. Nowe spojrzenie, Warszawa 2011, s. 292.

35

K. KOŻUCHOWSKI: Klimat Polski. Nowe spojrzenie… op. cit., s. 292.

36

K. MIARA, J. PASZYŃSKI, J. GRZYBOWSKI: Zróżnicowanie przestrzenne bilansu promieniowania na obszarze Polski, „Przegląd Geograficzny”, nr 4, 1987, s. 487–509.
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4. WIATR I ENERGIA WIATROWA
Wiatr definiowany jest jako ruch powietrza wywołany działaniem siły poziomego gradientu ciśnienia i podlegający sile Coriolisa, sile odśrodkowej i sile tarcia.
Zwykle terminem tym określa się tylko składową poziomą tego ruchu37.
Wiatr jest efektem nierównomiernego ogrzewania powierzchni Ziemi przez
Słońce, co prowadzi do zróżnicowania w rozkładzie ciśnienia atmosferycznego.
Wielkość poziomych zmian ciśnienia decyduje o wielkości poziomych gradientów
tego elementu meteorologicznego. Poziomy gradient ciśnienia atmosferycznego
jest z kolei jedną z zasadniczych sił wywołujących wiatr. Dużym gradientom
ciśnienia towarzyszą silne wiatry. Rozmieszczenie ciśnienia atmosferycznego
decyduje nie tylko o prędkości wiatru, ale także o jego kierunku, który wynika
z tendencji do eliminowania różnic w rozkładzie gęstości powietrza, zatem wieje
z obszarów podwyższonego ciśnienia w kierunku obszarów obniżonego ciśnienia.
Pojawiające się przy powierzchni Ziemi porywy wiatru są skutkiem turbulencji
powodowanej siłą tarcia w tak zwanej warstwie granicznej, czyli w najniższej
warstwie atmosfery pozostającej w kontakcie z powierzchnią Ziemi. Prędkość
wiatru wzrasta wraz z wysokością nad powierzchnią gruntu, równocześnie maleje jego krótkookresowa zmienność (w tym porywy). Różnice w szorstkości podłoża powodują, że prędkości wiatru nad powierzchniami wodnymi są większe,
a także mniej zmienne niż nad lądem.
Wiatr jest wielkością wektorową; długość tego wektora odpowiada prędkości
wiatru, czyli drodze, jaką przebywają cząsteczki powietrza w jednostce czasu.
Powszechnie stosowaną jednostką prędkości wiatru jest m·s-1. Można ją również
wyrazić w km/h (1 m·s-1 = 3,6 km·h-1) lub w milach morskich na godzinę (Mn·h-1),
czyli w węzłach (1 węzeł ≈ 0,5 m·s-1). Zwrot wektora wiatru wyznacza jego kierunek. Poprzez kierunek wiatru rozumie się kierunek, z którego wieje wiatr; zwykle
jest on wyrażany w rumbach (N – wiatr z północy, NE – wiatr z północnego
wschodu, itd.) lub w stopniach miary kątowej (0° – wiatr z północy, 45° – wiatr
z północnego wschodu, itd.). Prędkość wiatru oraz jego kierunek mierzone są za
pomocą odrębnych przyrządów. Światowa Organizacja Meteorologiczna określiła,
iż pomiary wiatru powinny być prowadzone na wysokości 10 m n.p.g, w otwartym terenie. Odległość przedmiotów terenowych od przyrządu pomiarowego nie
powinna być mniejsza niż dziesięciokrotna ich wysokość38. Opisane zasady lokalizacji przyrządów do pomiaru wiatru (wiatromierzy, anemometrów) zostały
określone w celu zminimalizowania wpływu tarcia na pomiar tego elementu pogody, jednak ich zachowanie, zwłaszcza w warunkach miejskich jest bardzo trudne.
Fotografia 2 pokazuje anemometr używany do pomiarów prędkości wiatru, składający się z trzech czasz (anemometr czaszowy) umieszczonych w odległości 120°,
wykonanych z materiału o małym współczynniku tarcia oraz czujnik do pomiaru
37

T. NIEDŹWIEDŹ: Słownik meteorologiczny… op. cit., s. 495.

38

S. BURT: The weather observer’s handbook… op. cit.
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kierunku wiatru. Generalizując, prędkość obracających się czasz jest proporcjonalna do prędkości wiatru. Obecnie za najdokładniejsze uważane są anemometry
akustyczne. Ważną specyfikacją dla przyrządów służących do pomiaru wiatru jest
„prędkość startowa”, to znaczy taka prędkość wiatru, przy której wprawiane są
w ruch czasze i łopatki wiatromierza. W nowoczesnych przyrządach wynosi ona
1 m·s-1, w urządzeniach starszego typu wynosiła 3 m·s-1. Wielkość tego parametru
wpływa na średnie prędkości wiatru oraz częstość występowania ciszy39.
Metodyka pomiarów wiatru na potrzeby energetyki wiatrowej różni się od
standardów stosowanych w służbie meteorologicznej. W takich wypadkach wiatromierz powinien być usytuowany na maszcie nie niższym niż 75% wysokości
osi wirnika turbiny, a pomiar powinien odbywać się co najmniej na dwóch wysokościach. Czujniki powinny być tak usytuowane, aby cień aerodynamiczny
konstrukcji masztu miał jak najmniejszy wpływ na pomiar. W klimatologii wiatr
charakteryzowany jest za pomocą wartości średnich dla różnych okresów, w obliczaniu których bierze się pod uwagę cały zakres prędkości wiatru. W energetyce
wiatrowej użyteczne prędkości wiatru obejmują zakres od 3–4 m·s-1 do 25–30 m·s-1.
Za kryterium opłacalności przyjmuje się więc wartość średnią dziesięciominutową
wynoszącą >4,5 m·s-1.
Fotografia 2. Przyrząd do pomiaru prędkości wiatru zamontowany na maszcie pomiarowym – anemometr czaszowy do pomiaru prędkości wiatru (po prawej)
oraz czujnik do pomiaru kierunku wiatru w postaci chorągiewki (po lewej
stronie)40.

39

Ibidem.

40

http://www.erh.noaa.gov [19.05.2015].
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Podział Polski na regiony pod względem zasobów energii wiatrowej przedstawia
Rysunek 4. Do strefy o największych zasobach wiatru zalicza się wybrzeże,
wzniesienia Suwalszczyzny oraz Mazury (strefa I). W Polsce Środkowej, to jest
w pasie od Warszawy do Poznania i Słubic panują korzystne warunki do wykorzystania energii wiatru (strefa II). Mało korzystne warunki (strefa IV) panują
na wyżynach i części pogórzy z wyjątkiem Podkarpacia i Podbeskidzia oraz
na Podlasiu. Niekorzystne warunki panują w osłoniętych od wiatru dolinach
i kotlinach.
Rysunek 4. Ocena zasobów energii wiatrowej w Polsce – strefy energetyczne wiatru:
I – wybitnie korzystne, II – korzystne, III – średnio korzystne, IV – niekorzystne, V – wybitnie niekorzystne41.

Według Lorenc42 za kryterium opłacalności instalacji turbin wiatrowych w Polsce
przyjmuje się energię wiatru na wysokości 30 m n.p.g. i nie niższą od 1 250 kWh·m-2
na rok. Kryterium to spełnia około 40% powierzchni Polski. Wielkość energii użytecznej wiatru dla wybranych miejscowości reprezentujących strefy przydatności
pokazane na Rysunku 4, zamieszczono w Tabeli 3.

41

H. LORENC: Struktura i zasoby energetyczne wiatru w Polsce, „Materiały badawcze IMGW”,
ser. Meteorologia, nr 25, 1996, s. 154.

42

Ibidem, s. 154.
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Tabela 3. Energia użyteczna wiatru na wysokości 30 m. n.p.g.43.

Energia,
kWh·m-2/rok

Miejscowość

strefa

Energia,
Miejscowość strefa
kWh·m-2/rok

Hel

I

2 593

Szczecin

III

1082

Suwałki

I

1 623

Zamość

IV

681

Warszawa

II

1 439

Kraków

IV

661

Bielsko-Biała

IV

1 322

Ostrołęka

IV

596

Lesko

III

1 169

Nowy Sącz

V

403

5. OPADY ATMOSFERYCZNE I ENERGIA WODY
Ocena wielkości i zmienności zasobów wodnych rzek stanowi podstawę wszystkich rozważań i analiz ich energetycznego wykorzystania. Woda zasilająca rzeki
pochodzi w pierwszej kolejności z opadów, następnie z topniejącego śniegu, którego ilość jest efektem występowania opadów w formie stałej oraz dopływu podziemnego. Znaczenie opadów atmosferycznych dla pozyskiwania energii wodnej
nie jest więc bezpośrednie. Jednak zasoby wodne rzek, jezior i wód podziemnych
odpowiadają opadom decydującym o ich zasilaniu i o naturalnej odnawialności44.
Opady atmosferyczne definiowane są jako woda w stanie ciekłym lub stałym
wypadająca z chmur i dochodząca do powierzchni Ziemi45. Zaliczane są one do
najbardziej zmiennych elementów pogody zarówno w czasie, jak i w przestrzeni.
Geograficzne zróżnicowanie opadów atmosferycznych wykazuje silne związki
z ukształtowaniem terenu oraz rodzajem napływających nad dany obszar mas
powietrza. Jednak procesy powstawania opadów atmosferycznych zachodzą
w chmurze, a ich przebieg warunkowany jest zespołem czynników pogodowych.
Jednostką wysokości opadów atmosferycznych jest mm. Wysokość opadów równa 1 mm odpowiada jednemu litrowi wody spadłej na powierzchnię 1 m2. Tradycyjnym i zarazem podstawowym elementem do pomiaru wysokości opadów
atmosferycznych jest pluwiometr (deszczomierz) przedstawiony na Fotografii 3
(lewe zdjęcie). Obecnie coraz częściej pomiary opadów wykonywane są deszczomierzami elektronicznymi (Fotografia 3, prawe zdjęcie).

43

Ibidem.

44

M. GUTRY-KORYCKA, A. SADURSKI, Z. W. KUNDZEWICZ, J. POCIASK-K ARTECZKA, L. SKRZYPCZYK:
Zasoby wodne a ich wykorzystanie, „Nauka”, nr 1, 2014, s. 77–98.

45

U. KOSSOWSKA-CEZAK, D. MARTYN, K. OLSZEWSKI, M. KOPACZ-LEMBOWICZ: Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, Warszawa–Łódź 2000, s. 258; T. NIEDŹWIEDŹ:
Słownik meteorologiczny… op. cit., s. 496.
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Fotografia 3. Przyrządy służące do pomiaru wysokości opadów atmosferycznych, deszczomierz Helmanna (lewe zdjęcie), deszczomierz elektroniczny (prawe
zdjęcie)46.

Średnie roczne sumy opadów w przeważającej części Polski mieszczą się w granicach 500–700 mm. Najuboższe w opady są Wielkopolska i Kujawy (nieco ponad
450 mm rocznie). Najwyższe opady występują w Tatrach, dochodząc do ponad
2 500 mm. W ciągu roku najwyższe sumy opadów charakteryzują lato z maksimum w lipcu, z kolei najniższe pojawiają się w zimie z minimum w styczniu,
lutym lub w marcu. W lecie opady występują w postaci deszczu, z kolei zimą
przeważają opady śniegu47. Przestrzenny i sezonowy rozkład opadów atmosferycznych decyduje o reżimie odpływu rzecznego.
Energię wody potrzebną między innymi do produkcji energii elektrycznej
pozyskuje się, wykorzystując naturalny przepływ wody w rzekach albo różnicę
poziomów między zmagazynowaną w zbiorniku lub jeziorze wodą a korytem,
w którym woda popłynie dalej. Szacując zasoby energii zakumulowanej w wodach śródlądowych, czyli tak zwaną moc cieku wodnego (W) uwzględnia się
wysokość spadku (h) oraz przepływ wody (Q·m3·s-1). Spadek podłużny rzeki
jest wielkością charakteryzującą profil podłużny rzeki i dynamikę wody rzecznej. Wartość liczbowa określa stosunek różnicy wysokości w dwóch profilach
poprzecznych rzeki do odległości między tymi profilami i wyrażony jest liczbą
46

http://de.wikipedia.org/wiki/Niederschlagsmesser
rek724.mrain.html [19.05.2015].

47

J. PASZYŃSKI, T. NIEDŹWIEDŹ: Klimat, [w:] Geografia Polski Środowisko Przyrodnicze, (red.)
L. STARKEL, Warszawa 1999, s. 288–342.
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niemianowaną, w procentach lub w promilach. Wysokimi spadkami charakteryzują się rzeki górskie (np. Dunajec 25‰). Ze względu na spadek podłużny
rozróżnia się cieki górskie (>5‰), wyżynne (1–3‰) i nizinne (0,05–0,5‰)48.
Przepływ to objętość wody, która przepływa przez dany przekrój koryta cieku,
wyrażona w metrach sześciennych na sekundę (m3·s-1) lub w litrach na sekundę (l·s-1). Regionalne zróżnicowanie reżimu średnich przepływów dobowych
w Polsce oraz ich zmienność pokazuje Rysunek 5.
Rysunek 5. Typy reżimów rzecznych i zmienność przepływów dobowych w Polsce. Typy
reżimów rzecznych: 1 – typ niwalny słabo wykształcony, 2 – typ niwalny
silnie wykształcony, 3 – typ niwalny średnio wykształcony, 4 – typ niwalno-pluwialny, 5 – typ pluwialno-niwalny; Zmienność przepływów dobowych:
6 – Cv poniżej 0,5; 7 – Cv od 0,5 do 1,0; 8 – Cv od 1,0 do 1,5; 9 – Cv od 1,5
do 2,0; 10 – Cv powyżej 2,0 (stosunek odchylenia decylowego od mediany)49.

Podział Dynowskiej50 wskazuje, że rzeki karpackie odznaczają się bardzo zmiennymi przepływami dobowymi oraz gwałtownymi i krótkotrwałymi wezbraniami,
zwłaszcza latem w obszarach eksponowanych w kierunku deszczonośnych oraz
48

K. DĘBSKI: Charakterystyka hydrologiczna Polski, Łódź–Warszawa 1961, s. 444.

49

J. DYNOWSKA: Typy reżimów rzecznych w Polsce, „Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne”,
nr 28, 1971, s. 147.

50

Ibidem.
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wiatrów (zachodnia część Beskidów). Rzeki sudeckie, w związku z większą częstością opadów niż w Karpatach, odznaczają się mniej zmiennymi przepływami.
Rzeki wyżyn cechują się stosunkowo wyrównanymi przepływami, co wynika
z dużej retencji skał węglanowych. Rzeki nizin mają wyrównane przepływy ze
względu na powoli odbywający się spływ. Rzeki pojezierzy odznaczają się z kolei
bardzo wyrównanymi przepływami dobowymi dzięki częstym deszczom o małym natężeniu, nietrwałości pokrywy śnieżnej w ciągu zimy, możliwości wsiąkania wody w przepuszczalne osady oraz występowaniu licznych zagłębień bezodpływowych. Największą nieregularnością przepływów maksymalnych odznaczają
się rzeki karpackie, a najmniejszą rzeki Pojezierza Pomorskiego51.
W Polsce zasoby energii wody szacuje się na około 5 TWh. Potencjał ten
jest nierównomiernie rozlokowany na obszarze całego kraju. Aż 80% potencjału
hydroenergetycznego związane jest z rzeką Wisłą, z czego 40% na dolnej Wiśle, 25% na górnej Wiśle i 15% na Wiśle środkowej. Pozostały potencjał skupia
się w dorzeczu rzeki Odry – ok. 18% i na pozostałych rzekach Polski, głównie Pomorza i Pojezierza Mazurskiego. Poniższy Rysunek 6 obrazuje wartości
teoretycznego, technicznego i ekonomicznego potencjału energii spadku wód
w Polsce52. Dane na temat rozmieszczenia krajowych zasobów energetyki wodnej, z pominięciem rzek, których zasoby energetyczne są mniejsze od 1% zasobów krajowych zestawiono w Tabeli 4.
Rysunek 6. Zasoby energii spadku wód w Polsce53.

Źródło: http://www.zielonaenergia.eco.pl [19.05.2015].

51

Ibidem; J. DYNOWSKA, J. POCIASK-K ATECZKA: Obieg wody, [w:] Geografia Polski Środowisko
Przyrodnicze, (red.) L. STARKEL, Warszawa 1999, s. 343–392.

52

http://www.zielonaenergia.eco.pl [19.05.2015].

53

Ibidem.
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Niewykluczone, iż w przyszłości rola opadów atmosferycznych, jako źródła energii
niekonwencjonalnej może wzrosnąć, chociaż nadal w sferze „ciekawostek” pozostają wzmianki na temat opracowania sposobu wytwarzania energii elektrycznej z drgań wywoływanych przez padające krople (w mediach już w 2008 r.)
zwłaszcza, że ilość energii jaką można pozyskać w ten sposób jest niewielka. Obliczenia wykazały, że wytwarzana w ten sposób energia może zasilić co najwyżej
niewielkie, energooszczędne urządzenia. Technologię tę można stosować nie tylko
w plenerze – równie odpowiednie dla niej warunki panują np. w dużych systemach
klimatyzacyjnych, gdzie para wodna skrapla się, wywołując niewielki sztuczny
deszcz54.
Tabela 4. Procentowe rozmieszczenie krajowych zasobów wodno-energetycznych (potencjał techniczny)55.

Rzeka

% zasobów
krajowych

Rzeka

% zasobów
krajowych

Wisła

45,2

Odra

9,3

W tym dolna

33,6

W tym dolna

1,8

Środkowa

7,8

Środkowa

4,4

Górna

3,8

Górna

3,1

Dunajec

6,0

Nysa Kłodzka

1,0

San

5,2

Bóbr

2,3

Pilica

1,2

Warta

2,6

Bug

2,3

Pozostałe rzeki
dorzecza Odry

2,4

Narew

1,3

Dorzecze Odry

17,6

Pozostałe rzeki
dorzecza Wisły

6,7

Rzeki Przymorza 2,0

Dorzecze Wisły

67,9

Mała Energetyka 12,5

54

http://kopalniawiedzy.pl/deszcz-energia-elektryczna-piezoelektryk-drganiamembrana,4242 [19.05.2015]; http://spectrum.ieee.org/podcast/geek-life/profiles/14yearoldstudent-turns-rain-into-electricity [19.05.2015].

55

W. MATUSZEK: Odnawialne źródła energii. Stan aktualny i rozwój hydroenergetyki jako
źródło OZE, „Elektroenergetyka”, nr 1 (52) 2005, s. 33–44.
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6. BIOMASA – OCENA POTENCJAŁU W POLSCE
Wśród celów szczegółowych Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) w obszarze środowisko wymienia się zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej przez: wielofunkcyjną gospodarkę leśną, wzrost znaczenia
rozproszonych odnawialnych źródeł energii, racjonalne gospodarowanie odpadami i ich wykorzystanie na cele energetyczne, a także wspieranie nowych oraz
promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych56.
Jednym z głównych źródeł energii odnawialnej w Polsce, którego wykorzystanie może ograniczyć zużycie paliw kopalnych jest biomasa. Zgodnie z definicją,
zawartą w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r.,
biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego,
które ulegają biodegradacji; produkty, odpady i pozostałości z produkcji rolnej
lub leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, jak również części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a także ziarna zbóż niespełniające
wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym57.
Realny potencjał biomasy energetycznej w Polsce ocenia się na 600 PJ (peta
dżuli, czyli ok. 6,0·1017 J). Wśród różnych źródeł biomasy największą ilość energii uzyskać można z upraw wieloletnich roślin energetycznych – 47,83%,
następnie produktów stałych (biomasa drzewna) – 27,66%, mokrych (do produkcji biogazu) – 20,51%58. Jednakże przeznaczanie terenów pod uprawy roślin
wykorzystywanych w innych celach niż żywnościowe budzi szereg wątpliwości. Wielokrotnie podkreślano, że podstawową funkcją rolnictwa jest produkcja roślin w celach żywnościowych oraz paszowych i pod ten cel powinny być
przeznaczone grunty o dobrej i bardzo dobrej klasie bonitacji. Natomiast pod
wieloletnie uprawy energetyczne przeznaczone mogą być jedynie gleby słabszej klasy bonitacji, nie nadające się do produkcji żywności. Zakładając wzrost
plonów o ok. 0,57%/rok i utrzymanie struktury spożycia żywności na obecnym poziomie oraz odnosząc potencjalną powierzchnię gruntów dostępnych
rolniczo z potrzebną do realizacji celów Krajowego Planu Działań (2010) można stwierdzić, że w roku 2020 zabraknie na ich realizację około 1,24 mln ha
gruntów59. Od lat 90. XX wieku obserwujemy zmniejszanie się powierzchni
56

Uchwała nr 68 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., Monitor Polski, Poz. 469,
Warszawa, dnia 16 czerwca 2014 r.; I. STANCZAK: Strategia bezpieczeństwo energetyczne
i środowisko (BEiŚ), Ministerstwo Gospodarki, Departament Funduszy Europejskich, 2014.

57

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012, Dz. U., poz. 1229, s. 2.

58

K. MICHAŁOWSKA-K NAP, M. WŁODARSKI, D. DIETRICH: Zagadnienia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w regionach – analiza porównawcza, 2012, http://www.ieo.pl/en/presentations-from-the-conference.html?start=110 [8.06.2015].

59

G. WIŚNIEWSKI, K. MICHAŁOWSKA-K NAP, A. ONISZK-POPŁAWSKA, A. WIĘCKA, A. DZIAMSKI,
P. DZIAMSKI, M. K AMIŃSKA, A. CURKOWSKI: Określenie potencjału energetycznego regionów
Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii – wnioski dla Regionalnych Programów
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użytków rolnych (aktualnie 2,5 mln ha). Część z nich przeznaczono pod zalesienia
(250 tys. ha), w przypadku części gruntów zmieniono ich klasyfikację oraz wyłączono z powierzchni upraw rolnych (gospodarstwa zaprzestały swej działalności).
Zobowiązania dotyczące zwiększenia energetycznego wykorzystania biomasy wymuszają konieczność pozyskiwania biomasy z upraw roślin energetycznych. W 2010
roku wieloletnie uprawy energetyczne zajmowały powierzchnię ok. 10 200 ha, czyli
jedynie 0,05% użytków rolnych. Prognozuje się, że w 2020 roku pod produkcję
roślin energetycznych można przeznaczyć od 1,0 do 4,3 milionów hektarów gruntów60 lub 2,9 mln ha na cele nierolnicze61, natomiast w 2030 – 3,8 mln ha na cele
nierolnicze, jeżeli zapewni się odpowiednią powierzchnię gruntów pod produkcję
żywności (w 2010 – 12,5 mln ha; 2020 – 11,4 mln ha; 2030 – 10,3 mln ha)62. Przy
uwzględnieniu wymagań Krajowego Planu Działań (KPD 2010) na cele energetyczne można docelowo przeznaczyć 1,5 mln ha ze względu na fakt, że część z tych
gruntów to grunty marginalne (2,3 mln ha), gdzie produkcja jest mało opłacalna lub
nieopłacalna (gleby lekkie i bardzo lekkie). Można natomiast te tereny zalesić lub
przeznaczyć pod lasy energetyczne o krótkiej rotacji (do 20 lat).
6.1. Uwarunkowania ekonomiczne i przyrodnicze wykorzystania roślin
do celów energetycznych
Aby polskie rolnictwo było konkurencyjne, muszą istnieć odpowiednie warunki:
przyrodnicze (klimatyczno-glebowe) oraz organizacyjno-ekonomiczne. Po akcesji Polski z Unią Europejską zaszły wyraźne zmiany w rolnictwie, związane
między innymi ze spadkiem udziału rolnictwa w tworzeniu produktu globalnego
i krajowego oraz zmiany w powierzchni gospodarstw. Polskie rolnictwo cechuje
się słabym tempem modernizacji, ograniczonymi możliwościami rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na wsi, bezrobociem i wyludnianiem się terenów wiejskich, a także zmianami w strukturze zasiewów (więcej upraw zbóż),
uproszczeniem płodozmianów, ograniczeniem ilości resztek organicznych, ważnych z punktu widzenia powstawania próchnicy63.
Operacyjnych na okres programowania 2014–2020, Instytut Energetyki Odnawialnej (EC
BREC IEO), Warszawa 2011.
60

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/platnosci-do-upraw-roslin-energetycznych.html [19.05.2015]; S. SZCZUKOWSKI, J. TWORKOWSKI, M. STOLARSKI, J. KWIATKOWSKI, M. K RZYŻANIAK, W. LAJSZNER, Ł. GRABAN: Wieloletnie rośliny energetyczne. Technologie energii odnawialnej, Multico Oficyna Wydawnicza, 2012, s. 8–9.

61

A. FABER, S. K RASOWICZ, M. MATYKA: Uwarunkowania środowiskowe, [w:] Odnawialne
źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, (red.) B. KOŁODZIEJ, M. MATYKA, PWRiL,
Poznań 2012, s. 57–58.

62

Ibidem, s. 388–395.

63

W. POCZTA: Przemiany w rolnictwie, [W:] Raport o stanie wsi. Polska wieś 2010, Wyd. Scholar, Warszawa 2010, s. 9–43.
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Klimat Polski odznacza się deficytem opadów, szczególnie pogarszaniem się
klimatycznych bilansów wodnych w sezonie wegetacyjnym. W Polsce przeważają
gleby bielicoziemne oraz brunatnoziemne. Cechuje je stosunkowo niska przeciętna
jakość; duża, w większości niekorzystna zmienność rodzajowa skał macierzystych
gleb, ich tekstury (obszary gleb okresowo lub trwale za suche), niska pojemność
sorpcyjna, zakwaszenie (ponad 80% gleb), podatność gleb na ugniatanie (15%),
narażenie gruntów na erozję wodną (29% obszaru kraju, w tym 21% użytków rolnych), małe skażenie metalami ciężkimi (poza obszarami silniej uprzemysłowionymi). Większość gleb (40–50%) odznacza się niską lub bardzo niską zasobnością
w składniki pokarmowe (często brak nawożenia naturalnego i organicznego), co
ma kluczowe znaczenie w degradacji gleb64, średnią zawartością próchnicy – 2,2%
z wyraźnymi tendencjami spadku jej zawartości, zwłaszcza w glebach zasobnych
w próchnicę65.
6.2. Charakterystyka roślin, które mogą być wykorzystane w celach
energetycznych
Rośliny energetyczne to jednoroczne lub wieloletnie gatunki uprawiane na gruntach rolnych i przetwarzane na biopaliwa, biokomponenty, energię cieplną lub
elektryczną66. W budowie gatunków, które mogą być wykorzystane w celach
energetycznych zaznacza się wyraźny udział składników strukturotwórczych tj.
ligniny (10–25%), celulozy (40–60%) i hemiceluloz (20–40%), które podczas
przetwarzania biomasy mogą dostarczyć znacznych ilości energii67. Ze względu
na sposób ich wykorzystania w energetyce, rośliny te podzielić można na trzy
grupy:
• przeznaczone do wytworzenia biopaliw stałych używanych do spalania
bezpośredniego lub współspalania,
64

J. IGRAS, W. LIPIŃSKI: Regionalne zróżnicowanie stanu agrotechnicznego gleb w Polsce,
„Studia i Raport”, nr 3, Puławy 2006, s. 1–79.

65

A. FABER: Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej do produkcji roślinnej na cele energetyczne, [w:] Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, (red.) B. KOŁODZIEJ, M. M ATYKA, Poznań 2012, s. 57–61.

66

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych
w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości
energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z dnia 28 sierpnia
2008 r.); B. KOŁODZIEJ, M. M ATYKA: Produkcja wybranych rolniczych surowców energetycznych, [w:] Odnawialne źródła energii, (red.) B. KOŁODZIEJ, M. M ATYKA, Poznań 2012,
s. 241; S. SZCZUKOWSKI, J. TWORKOWSKI, M. STOLARSKI, J. KWIATKOWSKI, M. K RZYŻANIAK,
W. LAJSZNER, Ł. GRABAN: Wieloletnie rośliny energetyczne… op. cit., s. 8.

67

A. K ACPRZAK, K. MICHALSKA, Z. ROMANOWSKA-DUDA, M. GRZESIK: Rośliny energetyczne jako
cenny surowiec, „Kosmos”, nr 61 (2) 2012, s. 282.
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• przeznaczone do produkcji biogazu,
• przeznaczone do produkcji paliw ciekłych68.
Rośliny uprawiane w celu pozyskiwania biomasy powinny charakteryzować
się m.in. dużym przyrostem rocznym, wysoką wartością opałową, dużą odpornością na choroby i szkodniki, niewielkimi wymaganiami glebowymi, a także
niskimi kosztami produkcji oraz niewielkim poborem zanieczyszczeń z gleby
i zdolnością do kumulacji metali ciężkich (Cr, Ni, As, Pb, Hg) w systemie korzeniowym, uczestnicząc tym samym w fitoremediacji obszarów poprzemysłowych69. Nie mniej istotna jest trwałość plantacji (liczba lat jej wykorzystania),
gdyż przekłada się to na łączne plony i koszty użytkowania plantacji. Ważna jest
także możliwość mechanizacji prac agrotechnicznych zarówno przy zakładaniu
plantacji, jak również podczas zbierania plonów70. Wśród cech fizjologicznych
gatunków roślin, które mogą być wykorzystane do produkcji energii, zwraca się
również uwagę na typ przeprowadzanej fotosyntezy. Szereg z gatunków (w większości jednak obcego pochodzenia) przeprowadza bardziej efektywną fotosyntezę
typu C471.
w Polsce w warunkach klimatu umiarkowanego rośliny uprawiane dla pozyskiwania biomasy do celów energetycznych to przede wszystkim rośliny wieloletnie. Podzielić je można na trzy grupy:
• drzewa i krzewy,
• trawy,
• byliny.
Do pierwszej grupy należą drzewa i krzewy tzw. krótkiej rotacji (short rotation woody crops, SRC) trwającej 3–6 lat, dające w stosunkowo krótkim czasie
tzw. drewno mało wymiarowe. Do najczęściej wykorzystywanych roślin tego
typu w Polsce należą: wierzby (Salix), topole (Populus sp.), robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) i róża wielokwiatowa (Rosa multiflora)72, a ostatnio także
klon jesionolistny (Acer negundo) – roślina pochodząca z Ameryki Północnej73.
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Ibidem, s. 286–290; B. KOŁODZIEJ, M. M ATYKA (red.): Produkcja wybranych rolniczych surowców energetycznych… op. cit., s. 241.
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A. K ACPRZAK, K. MICHALSKA, Z. ROMANOWSKA-DUDA, M. GRZESIK: Rośliny energetyczne jako
cenny surowiec… op. cit., s. 12; Z. B. ROMANOWSKA-DUDA, M. GRZESIK: Zastosowanie pomiarów biometrycznych roślin w monitorowaniu środowiska i produkcji biomasy do celów
energetycznych, [w:] Ekotoksykologia w Ochronie Środowiska, (red.) B. KOŁWZAN, K. GRABAS, Wrocław 2008, s. 45.
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B. KOŁODZIEJ, M. MATYKA (red.): Produkcja wybranych rolniczych surowców… op. cit., s. 243.
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A. FABER, S. K RASOWICZ, M. M ATYKA: Uwarunkowania środowiskowe… op. cit., s. 45.
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S. SZCZUKOWSKI, J. TWORKOWSKI, M. STOLARSKI, J. KWIATKOWSKI, M. K RZYŻANIAK, W. LAJSZNER, Ł. GRABAN: Wieloletnie rośliny energetyczne… op. cit., s. 8.
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J. FRĄCZEK, K. MUDRYK, M. WRÓBEL: Klon jesionolistny Acer negundo L. – nowy potencjalny
gatunek energetyczny, „Acta Agrophysica”, nr 14 (2) 2009, s. 62.
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Największe tradycje ma uprawa różnych odmian wierzby wiciowej (Salix viminalis), gdyż odznacza się ona wysoką liczbą pędów i ich masą74.
Szacuje się, że trwałe użytki zielone mogą dostarczyć nawet 2–3 mln ton
biomasy na cele energetyczne75. Do produkcji biomasy stałej spośród rodzimych
traw najlepiej nadają się: stokłosa bezostna (Bromus inermis), kupkówka pospolita (Dactylis glomerata), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), trzcina
pospolita (Phragmites australis), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos).
Istotniejsze znaczenie, ze względu na lepsze wykorzystanie światła, wyższą
i sprawniejszą efektywność wiązania CO2, bardziej oszczędną gospodarkę wodną
i wyższe plonowanie mają nierodzime gatunki traw, które coraz częściej wykorzystuje się do upraw energetycznych. Są to przede wszystkim gatunki z rodzaju miskant (Miscanthus): miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus), miskant cukrowy
(M. sachariflorus) i miskant chiński (M. sinnensis). Zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem w Polsce cieszy się spartina preriowa (Spartina pectinata), palczatka Gerarda (Andropogon gerardi) czy proso rózgowate (Panicum virgatum)76.
Spośród bylin (roślin trwałych), które mogą być uprawiane w Polsce w celach
energetycznych największe nadzieje wiąże się ze ślazowcem pensylwańskim
(Sida hermaphrodita) – subtropikalną rośliną osiągającą do 4 m wysokości77.
Ponadto zwraca się uwagę na rdestowce: ostrokończysty i sachaliński (Reynoutria japonica i R. sachalinensis), topinambur (Helianthus tuberosus) oraz rożnik przerośnięty (Silphium perfoliatum).
Większość roślin proponowanych do upraw w celach energetycznych ma również inne zastosowania, np. paszowe (topinambur, ślazowiec, kupkówka), stabilizatory podłoża chroniące przed erozją (rożnik), wykorzystywane do produkcji
mat, mebli, koszyków (wierzba). Niepokojące są próby wykorzystania obcych
gatunków roślin, już dziś uznanych za inwazyjne w Polsce i zakładania ich upraw
dla celów energetycznych. Niektóre z nich wchodzą w skład zbiorowisk kształtujących się spontanicznie na terenach zdegradowanych, takich jak: hałdy pogórnicze, tereny po likwidacji obiektów produkcyjnych czy skażonych na skutek
działalności przemysłowej. Badania wskazują, że wielkość biomasy produkowanej przez rośliny dzikorosnące, w tym np. Calamagrostis epigejos może wynosić
74

S. SZCZUKOWSKI, J. TWORKOWSKI, M. STOLARSKI, J. KWIATKOWSKI, M. KRZYŻANIAK, W. LAJSZNER,
Ł. GRABAN: Wieloletnie rośliny energetyczne… op. cit., s. 15.
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S. SZCZUKOWSKI, J. TWORKOWSKI, M. STOLARSKI, J. KWIATKOWSKI, M. KRZYŻANIAK, W. LAJSZNER,
Ł. GRABAN: Wieloletnie rośliny energetyczne… op. cit., s. 78.
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F. DUBERT, F. GÓRSKI: Cultivation of „energy plants” – Benefits and dangers, [w:] Polish Academy of Sciences Annual Report, Warszawa 2010, s. 69–73; A. PATRZAŁEK, M. KOKOWSKA-PAWŁOWSKA, K. NOWIŃSKA: Wykorzystywanie roślin dziko rosnących do celów energetycznych, „Górnictwo i Geologia”, nr 7 (2) 2012, s. 177–185; B. KOŚCIK: Rośliny energetyczne,
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B. KOŁODZIEJ, M. M ATYKA (red.): Produkcja wybranych rolniczych surowców energetycznych… op. cit., s. 267.
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ok. 2,0–20,0 Mg·ha-1 s.m.78 jeżeli rośnie razem z innymi gatunkami, m.in. rodzaju
Solidago sp. Szacuje się, że możliwe do wykorzystania jest zatem około 300 tys.
Mg suchej biomasy, powstającej na terenach zdegradowanych Górnego Śląska,
o powierzchni ok. 20 tys. ha79.
6.3. Bariery związane z rozwojem plantacji roślin energetycznych, a także
wykorzystaniem ich do produkcji energii elektrycznej czy produkcji
biogazu
Aktualnie biomasa uprawiana w Polsce, jak i ta importowana nie jest najbardziej
pożądanym przez producentów energii jej źródłem. Wynika to z faktu, że:
• biomasa uzyskuje zbyt niskie ceny (w porównaniu z aktualną produkcją
rolną), aby zapewnić opłacalność produkcji biomasy na cele energetyczne
w cenach powinna być również premia za ryzyko podjęcia produkcji na
cele energetyczne;
• brakuje odpowiednich uregulowań prawnych, związanych z rozwojem sektora biogazu rolniczego, programów wykonawczych dla poszczególnych
technologii (brak określonych celów ilościowych i sposobów ich osiągania);
• na cenę ma wpływ kierunek produkcji w gospodarstwie: najniższe ceny – produkcja roślinna i mieszana, niskie i średnie – produkcja towarowa, wysokie
ceny – przeważa produkcja zwierzęca, wyższa produkcja towarowa;
• brak odpowiednich mechanizmów wsparcia tj. dotacji, długoterminowych,
nisko oprocentowanych kredytów, zwolnień z podatku energetycznego za
energię elektryczną i ciepło, ponadto odstąpienie od refinansowania części
nakładów ponoszonych przez plantatorów na założenie plantacji (w roku
2010, ze względu na zmiany przepisów wspólnotowych, odstąpiono od
dopłat do upraw roślin energetycznych oraz pomocy dla upraw rzepaku)80;
• brak odpowiednich technologii produkcji w momencie, gdy zakładano
pierwsze plantacje;
• okres zwrotu inwestycji w plantację jest wydłużony;
• nie wykorzystane możliwości finansowe elektroenergetyki (przy maksymalnych cenach biomasy <25 zł·GJ-1 oraz wsparciu poprzez „zielone certyfikaty” obszar upraw mógłby wynieść do 450 tys. ha);
78

E. SIERKA, S. KOPCZYŃSKA: Participation of Calamagrostis epigejos (L.) Roth in plant communities of the Bytomka river valley in terms of its biomass use in power industry, „Environmental & Socio-economic Studies”, nr 2 (2) 2014, s. 6.
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• polityka cenowa i kontraktacja energii są nieracjonalne (głównie kontrakty
jednorazowe (typu spot), rzadko wieloletnie, przez co nie istnieje możliwość
zarówno indeksacji cen ze względu na koszty produkcji, jak również inflację)81.
6.4. Przetwarzanie biomasy
Biomasa ze względu na bardzo duże zróżnicowanie rodzaju, źródła pochodzenia,
formy występowania oraz warunków transportu i składowania może wykazywać znaczne różnice własności fizyko-chemicznych (gęstość, wartość opałowa,
zawartość popiołu, wilgoci, siarki, azotu i części lotnych). Odbiorcy finalni, czyli głównie elektrownie i elektrociepłownie systemowe oraz lokalne ciepłownie
i gospodarstwa domowe oczekują produktu o jednolitych parametrach jakościowych, a także wygodnego w transporcie i składowaniu.
Biomasa drzewna, która obecnie jest podstawowym dostępnym surowcem na
rynku, w szczególny sposób odznacza się dużym zróżnicowaniem. W grupie tej
wyróżniamy biomasę leśną, na którą składają się pozostałości powyrębowe oraz
drewno o słabszych parametrach jakościowo-wymiarowych. Biomasa leśna, występująca pierwotnie w zróżnicowanej formie jest obecnie wstępnie przetwarzana do
postaci rozdrobnionej (zrębki). Często biomasa leśna jest dodatkowo zanieczyszczona piaskiem, co zwiększa zawartość popiołu oraz utrudnia jej dalsze przetwarzanie.
Znaczącą rolę wśród biomasy drzewnej stanowią odpady przemysłu drzewnego,
meblarskiego i celulozowo-papierniczego. Branże te generują bardzo zróżnicowany asortyment odpadów, na który składają się odpady kawałkowe (przerabiane na
zrębki) oraz odpady rozdrobnione w postaci: strużyn, kory, wiórów, trocin i pyłu
drzewnego82. Innym źródłem jest biomasa pochodząca z plantacji roślin energetycznych, najczęściej występująca w postaci zrębek, wykazująca zmienność parametrów jakościowych w zależności od gatunku uprawianych roślin. Stosunkowo
najbardziej stabilna jakościowo, szczególnie w zakresie formy jest biomasa typu
agro, stanowiąca odpady z rolnictwa (słoma, ziarna zbóż) lub przemysłu rolno-spożywczego (np. łuska słonecznika, wytłoki rzepakowe).
Podstawową technologią przetwarzania biomasy jest wytwarzanie brykietów
i pelet. Zasadniczymi celami brykietyzacji i peletyzacji biomasy są: poprawa
i ujednolicenie parametrów jakościowych, zagęszczenie, stworzenie produktu
o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na dłuższe składowanie
oraz wygodnego w transporcie i podawaniu do paleniska (możliwość zastosowania
w kotłach z automatycznym podajnikiem). Technologia początkowo opiera się na
przygotowaniu surowca poprzez jego rozdrabnianie, oddzielanie zanieczyszczeń
mechanicznych i suszenie, a następnie prasowanie z wykorzystaniem naturalnych
lepiszczy (lignina) lub z ewentualnym dodatkiem substancji wiążących. Kształty
81
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uzyskanych brykietów i stopień zagęszczenia wynikają głównie z rodzaju zastosowanej prasy brykietującej. Najczęściej spotykane są brykiety w kształcie walca
lub kostki, powstające w prasach mechanicznych lub przy większym zagęszczeniu materiału w prasach hydraulicznych. Na rynku występują również brykiety
o przekroju ośmiokąta z charakterystycznym otworem pośrodku, które są wytwarzane w prasach ślimakowych. Brykiety są stosowane zarówno w dużych obiektach energetyki systemowej, w lokalnych ciepłowniach, jak i w gospodarstwach
domowych, głównie jako paliwo kominkowe. Bardziej zaawansowaną technologią
przetwarzania biomasy jest produkcja peletu. Surowiec musi zostać bardzo dokładnie oczyszczony i rozdrobniony do frakcji poniżej 3 mm oraz wysuszony do
zawartości wilgoci poniżej 12%. Najważniejszym etapem produkcji jest granulowanie, czyli wyciskanie biomasy poprzez otwory w metalowej matrycy. Powstałe
pelety stanowią rodzaj minibrykietów o kształcie walca o wymiarach 4–10 mm
średnicy i długości poniżej 50 mm oraz gęstości dochodzącej do 1,4 kg/dm3.
Wartość opałowa peletu dochodzi do 19,5 MJ·kg-1 83, co pozwala porównywać
go pod względem kaloryczności z miałem węgla kamiennego. Pelety stosowane
są jako paliwo w dużych elektrowniach systemowych oraz w gospodarstwach
domowych, w kotłach z automatycznym podajnikiem. Rynek peletu w ostatniej
dekadzie bardzo dynamicznie się rozwija i pelet drzewny staje się jednym z najczęściej importowanych rodzajów biomasy do Europy84.
Bardziej złożone technologicznie procesy przetwarzania biomasy obejmują
pirolizę, czyli termiczny rozkład biomasy bez dostępu tlenu i uzyskanie między
innymi bardziej energetycznego paliwa85. W zależności od zakresu temperatur
oraz czasu przebiegu procesu pirolizy biomasy można uzyskać różniące się postacią i składem chemicznym produkty. Jednym z najstarszych procesów jest powolna piroliza biomasy (drewna) przeprowadzana w temperaturze około 500°C
(sucha destylacja), a podstawowym produktem jest węgiel drzewny. Obecnie
wykorzystanie węgla drzewnego jako paliwa ma miejsce głównie w gastronomii,
jednak w niektórych krajach strefy równikowej węgiel drzewny nadal jest istotnym paliwem wykorzystywanym w rzemiośle i przemyśle. Zwiększenie szybkości pirolizy biomasy w temperaturze do 500°C prowadzi z kolei do powstawania
głównie bio-oleju, który wykorzystywany jest w przemyśle chemicznym. Bardzo
szybka piroliza biomasy w temperaturze do 750°C prowadzi natomiast do generowania głównie składników gazowych86. Przyszłościowym procesem może być
83
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toryfikacja biomasy, która polega na pirolizie w zakresie temperatur 200–300°C.
Proces prowadzi do rozkładu hemicelulozy oraz częściowego rozkładu ligniny
i celulozy, i powstaniu paliwa właściwościami zbliżonego do węgla, stąd określenie produktu mianem biowęgiel (biocoal, biocarbon). Uzyskany biowęgiel ma
wysoką wartość opałową, dochodzącą do 25–30 MJ·kg-1 (dorównującą wysokiej
klasy węglom kamiennym), a ponadto można przetwarzać go w wygodną postać
peletu87.
6.5. Technologie energetycznego wykorzystania biomasy
Podstawową technologią wykorzystania biomasy jest spalanie, które może być
prowadzone w układzie wyłącznie biomasowym lub jako współspalanie biomasy wraz z innymi paliwami. W elektrowniach i ciepłowniach systemowych
spalanie biomasy odbywa się w kotłach pyłowych lub fluidalnych z cyrkulacyjnym (CFB) lub pęcherzowym (BFB) złożem. Przed podaniem do kotła biomasę
należy oczyścić z ewentualnych ciał obcych i przesiać w celu odseparowania
nadziarna. Kotły pyłowe wymagają znacznego rozdrobnienia biomasy do ziaren
o maksymalnej wielkości 2–5 mm88, co wymaga zastosowania młynów. Niestety
biomasa o podwyższonej zawartości wilgoci (szczególnie biomasa leśna) dość
trudno poddaje się przemiałowi, powodując osadzanie się pyłu na powierzchniach roboczych i spadek wydajności młynów89. Dodatkowym problemem jest
duża wybuchowość pyłu drzewnego oraz skłonność do samozapłonu w trakcie
mielenia, składowania i transportu. Kotły fluidalne charakteryzują się większą tolerancją wielkości ziaren paliwa, dzięki czemu biomasa nie wymaga tak
skomplikowanego przygotowania. Do kotłów fluidalnych biomasa podawana jest
mechanicznie lub pneumatycznie w postaci peletu lub zrębek, po uprzednim oddzieleniu nadziarna. Nadziarno po rozdrobnieniu również jest podawane do kotła. Ze względu na specyfikę biomasy, między innymi wyższą zawartość części
lotnych i wilgoci, nie można adaptować kotłów węglowych do spalania biomasy.
Kotły dedykowane do spalania biomasy posiadają odmienną budowę komory
spalania oraz zmieniony układ podawania powietrza pierwotnego i wtórnego.
W energetyce systemowej dominuje współspalanie biomasy z innymi paliwami, głównie z węglem kamiennym lub brunatnym w trzech możliwych wariantach technologicznych: współspalanie bezpośrednie, współspalanie pośrednie
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i współspalanie w układzie równoległym90. W większości polskich elektrowni stosuje się współspalanie bezpośrednie, ponieważ nie wymaga to dużych nakładów
inwestycyjnych91. Mieszanie biomasy z węglem może się odbywać przed komorą spalania na składowisku lub w instalacjach młynowych. Mieszanie biomasy
z węglem może również zachodzić w komorze paleniskowej kotła, ale wówczas istnieje konieczność stosowania odrębnych ciągów technologicznych przygotowania
biomasy i węgla. Technologia współspalania pośredniego najczęściej opiera się na
wykorzystaniu przedpaleniska, w którym zachodzi spalanie biomasy z wykorzystaniem dostępnych technik (palenisko pyłowe, fluidalne lub rusztowe). Strumień
gorących gazów spalinowych jest następnie kierowany do komory paleniskowej
kotła węglowego, gdzie następuje przekazywanie ciepła na powierzchnie ogrzewalne lub wymienniki ciepła92. Perspektywiczną technologią jest wykorzystanie
zamiast przedpaleniska gazogeneratora biomasy, a uzyskany gaz syntezowy jest
następnie spalany w palnikach gazowych kotła węglowego93. W układzie równoległym współspalania biomasa i węgiel spalane są w odrębnych komorach spalania,
a zatem systemy przygotowania i podawania paliwa są również niezależne. Można
stosować tutaj układ hybrydowy, w którym dwa odrębne kotły pracują na wspólny
kolektor parowy lub entalpia spalin kotła biomasowego jest wykorzystywana do
podgrzewania wody w układzie zasilającym kocioł węglowy94.
Spalanie i współspalanie biomasy, oprócz ewidentnych korzyści środowiskowych i ekonomicznych (system wsparcia dla OZE) powoduje powstanie wielu
niekorzystnych zjawisk w trakcie spalania, utrudniając pracę bloku energetycznego. Zmienność własności fizyko-chemicznych biomasy może destabilizować
pracę kotła oraz powodować trudności w utrzymaniu optymalnej zawartości tlenu, co może przyczyniać się do wzrostu emisji CO, PAH (policykliczne węglowodory aromatyczne) i dioksyn95. Innym problemem jest powstawanie zjawiska
korozji wysokotemperaturowej elementów kotła, związane z obecnością chloru
w paliwie i w konsekwencji powstawaniem par HCl w trakcie spalania. Węgle
energetyczne charakteryzują się niską zawartością chloru (0,04–0,4%), natomiast
niektóre rodzaje biomasy, szczególnie słoma, siano czy zboża mogą odznaczać
się znacznymi zawartościami chloru rzędu 1,5–5,0%96. Najpoważniejszym pro90
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blemem jest szlakowanie się elementów kotła, co związane jest z podwyższoną
zawartością w biomasie związków metali alkalicznych (K, Na). Wzrost udziału
tych związków przy jednocześnie mniejszym udziale krzemionki i tlenków glinu
w popiele powoduje obniżeniu temperatury topnienia popiołu i w konsekwencji
jego osadzaniu na elementach grzewczych, prowadząc do obniżenia sprawności
kotła. Dodatkowo w kotłach fluidalnych w wyniku niskiej temperatury mięknięcia popiołu następuje tworzenie się aglomeratów (spieków) w warstwie fluidalnej,
co powoduje duże trudności w utrzymaniu stabilnej pracy kotła97.
Spalanie i współspalanie biomasy w lokalnych ciepłowniach może być prowadzone również z wykorzystaniem palenisk pyłowych i fluidalnych małej mocy
lub palenisk obrotowych czy palenisk z rusztem mechanicznym. Stosowane są
również paleniska cygarowe, które umożliwiają spalanie całych balotów słomy. W obiektach komunalnych i gospodarstwach domowych istnieje ogromne
zróżnicowanie konstrukcji kotłów małej mocy (od kilkunastu do kilkuset kW)
uwzględniających szerokie spektrum biomasy. Biomasa może być wdmuchiwana
do paleniska (trociny, zrębki, pelety, zboże), a także spalana w warstwie (drewno
kawałkowe, brykiety). Podawanie biomasy może być prowadzone manualnie lub
automatycznie (głównie pelety) od góry bądź od dołu przez podajniki pneumatyczne, ślimakowe, szufladowe lub tłokowe.
Rozwojową dziedziną jest technologia zgazowania biomasy, prowadząca do
uzyskania syngazu, który może zostać wykorzystany jako paliwo w klasycznych
kotłach gazowych. Proces zgazowania biomasy obejmuje etap suszenia, pirolizy
oraz zgazowania uwęglonej pozostałości po pirolizie. Ze względu na konstrukcję
najczęściej stosuje się gazogeneratory ze złożem stałym lub ze złożem fluidalnym98.
Syngaz składa się głównie z wodoru, tlenku i dwutlenku węgla oraz metanu, przy
czym w zależności od czynnika zgazowującego (powietrze, tlen, para wodna) skład
chemiczny może wykazywać znaczące różnice. Obiecująca jest również technologia SCWG (Super Critical Water Gasification), polegająca na reakcji biomasy
z wodą w warunkach nadkrytycznych, czego efektem jest powstanie syngazu
o wysokiej zawartości wodoru i podwyższonej zawartości metanu99. W obszarze
rozproszonej energii perspektywiczna może być technologia ORC (Organic Rankine
Cycle), która w obiegu grzewczym nie wykorzystuje wody, tylko substancję organiczną o korzystniejszych właściwościach termodynamicznych. W układzie
tym, spalając biomasę można generować niskotemperaturową parę wykorzystywaną do generowania energii elektrycznej lub ciepła w systemie kogeneracyjnym. Technologia ORC dzięki prostej i charakteryzującej się niskimi kosztami
instalacji może zostać wykorzystana w małych lokalnych elektrociepłowniach100.
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PODSUMOWANIE
Znajomość metod pomiarowych służących pozyskiwaniu danych do oceny zasobów energii niekonwencjonalnej oraz metod oceny tych zasobów jest niezbędna
dla poprawnej, opłacalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych, słonecznych i wodnych czy instalacji geotermalnych. Dotyczy to każdej skali inwestycji zarówno
tych wielkich, jak i przedsięwzięć prosumenckich. Energetyka niekonwencjonalna jest naszą przeszłością, ale i zarazem przyszłością. Człowiek, zwracając się
w stronę pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych w stosunku do paliw
kopalnych, w istocie powraca do korzeni, ale w sposób nowoczesny, wykorzystując zaawansowane technologie rozwinięte na bazie dogłębnej wiedzy na temat charakterystyki wykorzystywanych zjawisk naturalnych, zdobytej metodą
naukową. Obecnie wdrażanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła
energii w Polsce następuje szybciej niż wymaga tego Unia Europejska czy rząd.
Warto tutaj zwrócić uwagę na dynamiczne rozprzestrzenianie się technologii
wykorzystujących płytkie, niskotemperaturowe źródła ziemskiego ciepła przy
użyciu pomp ciepła, a także coraz powszechniejsze instalowanie kolektorów
słonecznych i ogniw fotowoltaicznych. Technologie te stają się coraz bardziej
dostępne i przyczyniają się do rozwoju prosumenckiego sposobu wykorzystania
energii odnawialnej. Energetyka prosumencka przynosząc korzyści dla środowiska naturalnego, stanowi także innowacyjne rozwiązanie przyczyniające się do
zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł energii elektrycznej i cieplnej101. Jednak zasoby naturalnej energii często nie
są jednorodne, równomiernie rozmieszczone w przestrzeni, ani zawsze jednakowo dostępne w czasie; istnieje wiele czynników naturalnych (geograficznych,
geologicznych, ekologicznych) pokrótce omówionych w niniejszym rozdziale,
które mają wpływ na wielkość, rozmieszczenie i dostępność tych zasobów. Znajomość owych uwarunkowań naturalnych, zwłaszcza w przypadku decydentów
różnego szczebla umożliwia podejmowanie racjonalnych decyzji: czy, gdzie
i jaka technologia wykorzystująca OZE może być zastosowana i działać efektywnie, korzystnie ekologicznie i ekonomicznie.
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STRESZCZENIE
Podstawowym warunkiem podejmowania korzystnych dla społeczeństwa i środowiska decyzji dotyczących wdrażania nowych technologii wykorzystujących
odnawialne źródła energii jest znajomość naturalnych uwarunkowań przyrodniczych, z których jest czerpana „zielona” energia. W rozdziale opisano podstawowe fakty w zakresie warunków występowania oraz parametrów ilościowych
i jakościowych OZE. Przedstawiono metody pomiaru podstawowych elementów
i parametrów charakteryzujących energię wiatru, słońca, wody, ciepła z wnętrza
Ziemi czy biomasy niezbędnych do oceny zasobów OZE. Rozdział zapoznaje
także czytelnika z metodami opracowania uzyskanych danych. Zasoby naturalnej energii często nie są jednorodne, równomiernie rozmieszczone w przestrzeni
ani zawsze jednakowo dostępne w czasie; istnieje wiele czynników naturalnych
(geograficznych, geologicznych, ekologicznych), które mają wpływ na wielkość,
rozmieszczenie i dostępność tych zasobów. Czynniki te są przedstawione w niniejszym rozdziale wraz z krótką charakterystyką przestrzennego zróżnicowania
poszczególnych OZE w Polsce i perspektyw rozszerzenia skali ich pozyskiwania
i wykorzystania. W przypadku biomasy zaprezentowano informacje na temat
różnorodności gatunków roślin, które są i potencjalnie mogłyby być wykorzystane w celach energetycznych, o przeszkodach, które niesie ze sobą uprawa roślin
w celach energetycznych oraz o technologiach efektywnego spalania biomasy.
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RENEWABLE NATURAL RESOURCES – MINE OF ENERGY
SUMMARY
The chapter presents basic facts about power of the nature which can be (and in
fact is) used by human for production of energy, necessary to maintain and propel
the development of civilization. For thousands of years people have been aware of
how to harness the power of wind and the flowing water to work for their benefit;
as well as they have used natural products for combustion to get energy. In ancient times people learnt how to use the heat from an Earth interior in the form of
warm and hot water for curative purposes and the use of geothermal energy has
developed significantly during the last 100 years as well. Presently we know a lot
about the nature of renewable energy sources as we understand its origin and know
the factors influencing their occurrence and wealth. This let us use that power of
nature much more effectively than in the ancient times. This chapter shows how to
conduct measurements of the parameters characterizing the natural energy, how
to assess their potential and how much the resources differ from place to place.
These all determine the opportunities to use the renewables on a prosumer scale.
Potential and profitability of renewable energy use depends on the availability
of solar energy, wind and hydropower as well as geothermal one at a specific
location. The proper assessment of the renewable energy resources needs reliable
data; in case of solar, wind or hydropower these are the results of meteorological measurements which must be performed according to strict rules established
by World Meteorological Organization (WMO). Reliable values of wind speed,
solar radiation or precipitation amount which are necessary to calculate river
discharges can only be measured with correctly installed anemometer (wind),
pyrheliometer and pyranometer (solar radiation) or pluviometer (precipitation)
or other types of meteorological instruments. This chapter concerns the environmental basis for renewable energy resources. Spatial distribution of meteorological elements which are crucial for the assessment of renewable energy resources is discussed. The forces and factors affecting distribution and seasonal
variability of wind direction and speed, solar radiation and precipitation amount
are also presented. Apart from standard meteorological measurement rules, the
measurement procedures for the purposes of renewable energy assessment are
also discussed. Moreover, the resources of solar energy, wind power and hydropower in Poland and some perspectives of their future use are presented.
In case of geothermal energy, which is defined as a non-anthropogenic energy accumulated in the form of a heat contained in aquifers, dry rocks, soil
and shallow water bearing levels, two groups of factors should be analyzed: (i)
geophysical factors – terrestrial heat flow, thermal conductivity of rocks and
fluids as well as temperature of rock-mass, (ii) hydrogelogical factors – reservoir parameters of aquifers such as porosity, permeability, aquifer yield and also
water mineralization. Profitable and effective output of geothermal energy from
the underground waters is determined by especially advantageous coincidence of
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conditions given above i.e. the highest temperature of the output water pumped
out from maximum depth of 3 000–3 500 m, high water yield (artesian aquifers
are preferred) and low water mineralization. Geothermal energy can be exploited
from underground waters at temperature of at least 20°C (deep geothermal energy) as well as from so called shallow geothermal systems. The latter kind of
geothermal energy is acquired from cool water-bearing geological layers at shallow depths or from shallow subsurface ground zones with a use of heat pumps.
Geothermal energy can be used both in great-scale power engineering (heat and
power stations) and in prosumer engineering (heat pumps, home micro-power
stations, mine water use). The recent rapid development of the heat pump market
based on low-temperature systems represents the highest share among the other
branches of geothermal energy in world scale.
The paper also presents the potential of biomass in Poland with particular attention to plants that can be used for energy purposes. A short review of various species
of plants, both native and of foreign origin, was included regarding traits (annual
growth, habitat and climatic conditions, diseases, enemies, type of produced energy,
other options besides energy production associated with the use of energy crops)
which allow for considering them as potentially good energy crops. In addition, it
presents briefly the natural and economic conditions of agricultural areas that can be
used for the cultivation of crops for energy purposes. The problem of use of biomass
wild growing plants for energy purposes was discussed. Some economic, legislative,
technological barriers faced by the users of biomass for energy production were also
presented. Finally, the issue of efficient combustion technologies was discussed.
Key words: solar energy, wind power, hydropower, measurements and data,
resource assessment, geothermal energy, heat pumps, biomass, energy crops,
combustion technologies, prosumer

NOTA O AUTORACH
Dr hab. Ewa Łupikasza – jest pracownikiem Katedry Klimatologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Jej naukowe zainteresowania obejmują
ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i klimatyczne, zmiany klimatu oraz klimatologię synoptyczną. Jest autorką około 70 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz autorką lub
współautorką 5 monografii. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach naukowych,
biorąc udział w licznych konferencjach w kraju i zagranicą. Jest laureatką indywidualnych nagród Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukową
oraz Nagrody zespołowej za działalność organizacyjną. Jest członkiem m.in.
Kierunkowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WNoZ. Prowadzi liczne zajęcia
i wykłady o tematyce dotyczącej między innymi współczesnych zmian klimatu,
zdarzeń ekstremalnych, procesów klimatycznych czy też praktycznego wykorzystania topoklimatologii w planowaniu przestrzennym. Jest popularyzatorem
nauki, wygłaszając liczne wykłady dla młodzieży nieakademickiej.
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Dr hab. Sławomir Kędzior – jest adiunktem na Uniwersytecie Śląskim, na Wydziale Nauk o Ziemi, w Katedrze Geologii Stosowanej w Sosnowcu. Specjalizuje
się w geologii złóż surowców energetycznych. Jest autorem lub współautorem
ok. 60 artykułów naukowych z zakresu gazonośności złóż węgla oraz zagadnień
pokrewnych publikowanych w czasopismach o zasięgu ogólnokrajowym (Prace
Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu „Poltegor”) oraz międzynarodowym (wydawnictwo Elsevier). Kierował także projektami badawczymi z zakresu uwarunkowań geologicznych występowania metanu w pokładach węgla,
a także współpracował z instytucjami zajmującymi się poszukiwaniami surowców energetycznych. W 2004 r. brał udział w szkoleniu w USA dotyczącym
przyrodniczych, technologicznych oraz prawnych aspektów pozyskiwania niekonwencjonalnych surowców energetycznych. Znaczącą część dorobku naukowego oraz dydaktycznego autora stanowią zagadnienia dotyczące występowania
i pozyskiwania energii geotermalnej z punktu widzenia zarówno energetyki wielkoskalowej, jak i prosumenckiej oraz balneologii i rekreacji. W zasięgu zainteresowań autora są również geologia regionalna Polski i krajów ościennych oraz
petrologia węgla.
Dr Zbigniew Mirkowski – jest pracownikiem Katedry Geologii Stosowanej na
Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. W ramach pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z węglem kamiennym
zarówno geologią złóż węgla, jak i własnościami jakościowymi i petrograficznymi paliw węglowych. W głównym nurcie zainteresowań są także zagadnienia
energetyczne związane przede wszystkim z efektywnością procesów spalania
paliw stałych oraz analizą popiołów energetycznych. Dodatkowo zajmuje się
problemami ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami górniczymi, wpływu górnictwa na powierzchnię terenu oraz rekultywacji terenów
górniczych. Pobocznie realizuje również prace związane z dokumentowaniem
złóż surowców skalnych. Jest autorem licznych publikacji w zakresie geologii
złóż węgla kamiennego oraz surowców skalnych, ochrony środowiska, a także
procesów spalania paliw stałych. Ponadto jest autorem i wykonawcą opracowań
i dokumentacji dotyczących surowców mineralnych i ochrony środowiska. Prowadzi w bardzo szerokim zakresie zajęcia stacjonarne i terenowe dla studentów
geologii, geofizyki i ochrony środowiska.
Dr Ewa Kurowska – jest adiunktem w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Warunki występowania i możliwości wykorzystania energii geotermalnej to zagadnienia będące w sferze jej
naukowych zainteresowań już od czasów studenckich. Brała udział w kilku projektach badawczych o tej tematyce, w tym dotyczących Górnego Śląska, innych
rejonów Polski oraz Nigerii. Zagadnienia związane z rozpoznaniem pola cieplnego Ziemi na tle budowy geologicznej w Nigerii są w ostatnich latach elementem wiodącym jej aktywności naukowej. W 2000 r. była słuchaczką półrocznego kursu organizowanego przez Uniwersytet Narodów Zjednoczonych i rząd
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Islandii w zakresie wykorzystania energii geotermalnej. W 2006 r. otrzymała
nagrodę Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze
w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów.
Jest autorką artykułów naukowych o tematyce geotermicznej, a także nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia ze studentami w zakresie różnych
przedmiotów geologicznych oraz odnawialnych źródeł energii.
Dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba – jest adiunktem w Katedrze Botaniki
i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół roślinności
miasta i czynników abiotycznych i biotycznych, wpływających na powstawanie
zbiorowisk roślinnych; procesów spontanicznej sukcesji na terenach poprzemysłowych, a także zagadnień związanych z różnorodnością terenów miejsko-przemysłowych. Prowadzi zajęcia i wykłady m.in. z takich przedmiotów, jak ekologia
miasta, gospodarowanie na obszarach Natura 2000, zagrożenia cywilizacyjne
i zrównoważony rozwój. Od kilku lat prowadzi również zajęcia ze studentami
kierunku Ochrona Środowiska z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym
poświęcone roślinom, które są i mogą być wykorzystywane w celach energetycznych, z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko przyrodnicze. Jest autorką
kilku przeglądowych artykułów poświęconych źródłom energii odnawialnej. Tematykę odnawialnych źródeł energii stara się również promować podczas Dni
Ziemi organizowanych na terenach miast Górnego Śląska, seminariów z zakresu
ochrony środowiska, jak również w ramach konferencji metodycznych dotyczących kierunku Ochrona Środowiska.
Dr Agnieszka Błońska – jest adiunktem w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Naukowo
koncentruje swoje zainteresowania wokół roślinności torfowisk i jej uwarunkowań środowiskowych. Jest także autorką kilku przeglądowych artykułów poświęconych źródłom energii odnawialnej. Prowadzi liczne zajęcia i wykłady dla
studentów kierunku biologia i ochrona środowiska o tematyce dotyczącej między
innymi różnorodności biologicznej, synatropizacji szaty roślinnej, szaty roślinnej
Górnego Śląska, monitoringu środowiska, obszarów Natura 2000, a także zajęcia
z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym poświęcone zagadnieniom związanym z roślinami energetycznymi i ich wpływem na środowisko przyrodnicze, ze
szczególnym uwzględnieniem oddziaływania roślin inwazyjnych na środowisko.
Popularyzuje również zagadnienia ochrony przyrody, różnorodności biologicznej
i roślin energetycznych wśród młodzieży nieakademickiej.
Dr hab. Edyta Sierka – jest adiunktem w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.
Specjalizuje się w tematyce przemian elementów środowiska przyrodniczego
pod wpływem działalności człowieka. Modelowym obiektem badań autorki są
zbiorniki antropogeniczne i ekspansywne gatunki roślin polikormonalnych. Jest
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autorką kilku prac z zakresu oceny potencjału energetycznego biomasy roślin
dzikorosnących oraz raportów z zakresu wielokryterialnego systemu oceny jakości budynków przyjaznych środowisku (BREEM). Jest ekspertem w zakresie
ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko (EIA), w tym instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Prowadzi zajęcia dla studentów m.in.
z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001) i energią (ISO 50001).
Problematykę odnawialnych źródeł energii promuje podczas ogólnopolskich
konferencji metodycznych kierunku Ochrona Środowiska, seminariów z zakresu
ochrony środowiska i imprez organizowanych, np. Dni Ziemi. Od roku 2012 jest
członkiem Stowarzyszenia Klaster 3x20.
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CZY ENERGIA ZIELONA JEST ZIELONA?
BILANS ZYSKÓW I STRAT DLA ŚRODOWISKA
Słowa kluczowe: rośliny energetyczne, biomasa, różnorodność biologiczna,
usługi ekosystemów, bilans środowiskowy, LCA

WSTĘP
W ostatnich latach na świecie pojawiła się koncepcja tak zwanej „zielonej gospodarki”. Ta nowa ścieżka rozwoju społeczno-gospodarczego oparta jest na trzech
filarach (kapitałach), pomiędzy którymi istnieją wzajemne powiązania, a które
mają prowadzić do ograniczenia presji człowieka na środowisko i zapewnienia
dobrobytu społeczeństwu (Rysunek 1).
Rysunek 1. Zielona gospodarka.
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Źródło: European Environment Agency1.
1

Towards a green economy in Europe – EU environmental policy targets and objectives
2010–2050, European Environment Agency, Kopenhaga 2013, s. 19, http://www.eea.europa.
eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe [20.04.2015].
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W założeniach zielona gospodarka powinna czerpać z doświadczeń ekonomii
środowiskowej i prowadzić do: poprawy efektywności korzystania z zasobów,
zapewnienia odpowiedniej żywotności ekosystemów, pozwalającej na zachowanie ich zdolności do regeneracji i świadczenia usług oraz zwiększenia równości
społecznej i uczciwego podziału obciążeń pomiędzy wszystkich użytkowników
środowiska, z uwzględnieniem zarówno korzyści, jak i kosztów związanych
z jego degradacją.
Każda aktywność człowieka, również ta związana z rozwojem zielonej gospodarki odbywa się w znacznej mierze kosztem zasobów środowiska i jego kondycji. Za większość emisji np. gazów cieplarnianych, substancji zakwaszających,
prekursorów ozonu i pyłów, nadmierną eksploatację surowców nieodnawialnych
odpowiedzialny jest sektor energetyczny w obecnej postaci z dominacją źródeł
konwencjonalnych2.
I mimo, że wzrost ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w miejsce surowców kopalnych, przynosi szereg niewymiernych korzyści dla środowiska, to powoduje pojawienie się nowych uciążliwości3.
Z jednej strony, np. przyczynia się m.in. do zmniejszenia ilości emisji CO2,
NOx4 (współczynnik emisji CO2 oraz NO2 jest bliski zeru, a ilość wytwarzanych NOx jest pięciokrotnie mniejsza w stosunku do spalania oleju napędowego),
zwiększenia możliwości zagospodarowania różnego typu odpadów np. odpadów drzewnych, nieprzydatnych do wykorzystania w przemyśle czy nadwyżki
żywności. Ponadto wykorzystanie rozproszonych źródeł energii daje szansę na
decentralizację produkcji energii oraz aktywizację, często słabiej rozwiniętych
terenów wiejskich5.
Z drugiej strony natomiast, wzrost zapotrzebowania na surowce odnawialne
(np. biomasę6, na paliwa stałe, ciekłe czy gazowe) powoduje zmianę struktury
użytkowania gruntów, oddziaływanie na różne elementy środowiska, w tym jest
poważnym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej7 i tym samym może
zagrażać funkcjom pełnionym przez ekosystemy dla człowieka.
2

M. BUKOWSKI, A. ŚNIEGOCKI: Mix energetyczny 2050. Analiza scenariuszy dla Polski, Ministerstwo gospodarki 2011, s. 7.

3

G. BOYLE, B. EVERETT, J. R AMAGE: Energy for a sustainable future, Oxford University Press,
Oxford 2003, s. 11.

4

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca i w następstwie
uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, s. 17.

5

Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 Roku, Instytut
Energetyki Odnawialnej, Warszawa 2013, s. 48, pdf.www.ieo.pl [2.06.2014].

6

T. ABBASI, S. A. ABBASI: Biomass energy and the environmental impacts associated with its production and utilization, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, nr 14, 2010, s. 919–937.

7

J. ANIOŁ-KWIATKOWSKA, M. ŚLIWIŃSKI: Obce rośliny energetyczne – zagrożenie dla flory Polski, „Pamiętnik Puławski”, nr 150, 2009, s. 35–44.
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W pracy podjęto próbę analizy wpływu odnawialnych źródeł energii na elementy środowiska przyrodniczego na przykładzie wytwarzania i wykorzystania
biomasy.

1. WPŁYW ROŚLIN ENERGETYCZNYCH NA ELEMENTY ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

Uprawy roślin prowadzone na potrzeby energetyki są postrzegane jako paliwa przyczyniające się do poprawy stanu atmosfery z jednej strony, a jako zagrożenie, np. dla
bezpieczeństwa produkcji żywności, czy różnorodności biologicznej z drugiej. Żeby
uzyskać obiektywniejszą ocenę skutków środowiskowych produkcji i wykorzystania biopaliw sugeruje się, aby dokonać analizy środowiskowego cyklu ich życia.
Oszacowanie oddziaływania procesów wytwarzania energii (identyfikacja,
kwalifikacja, ocena/wycena obciążeń środowiskowych) z biomasy na środowisko
przyrodnicze w ciągu całego procesu, od uprawy, aż do wykorzystania na cele
energetyczne może być przedmiotem tzw. środowiskowej oceny cyklu życia (LCA,
ang. Life Cycle Assessment). Środowiskowa ocena jest jedną z technik zarządzania
środowiskowego8, w której ocenia się efektywność środowiskową „od kołyski aż
po grób” produktu, w tym przypadku biomasy. Efektywność może być wyrażona
np. jako bilans: energetyczny, emisji gazów cieplarnianych, eutrofizacji, zakwaszenia, ekotoksyczności dla środowiska czy toksyczności dla człowieka i innych.
1.1. Gleby
Powierzchnia gruntów użytkowych rolniczo z roku na rok maleje. Przewiduje
się, że w najbliższych latach nastąpi spadek powierzchni przeznaczonej na uprawy zbóż o około 0,5 mln ha, jak również zajdą wyraźne zmiany w strukturze
zasiewów, chociaż uznano, że przeznaczenie na produkcję biopaliw do 40% aktualnych użytków rolnych świata nie pogorszy efektywności produkcji żywności
i nie spowoduje poważnych szkód dla środowiska9 w skali świata. W Polsce
naukowcy wskazują zagrożenie deficytem powierzchni ziemi pod uprawy roślin
energetycznych na około 0,3 mln ha.
Z przyjętych założeń wynika, iż na uprawy roślin energetycznych powinny zostać przeznaczone grunty o najniższej jakości, a także grunty, które nie są obecnie
wykorzystywane rolniczo (odłogi, ugory, a także różne typy nieużytków, w tym
tereny poprzemysłowe)10. Ma to swoje uzasadnienie ze względu na proces sekwestracji węgla, czyli stopniowego przekształcenia CO2 pochodzącego np. z rozkładu
8

PN ISO 14044: 2009, Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Wymagania i wytyczne.

9

D. MITCHELL: A note on Rising Food Prices, „World Policy Research Working Paper Series,
4682”, 2008, s. 7.

10

M. JASIULEWICZ: Wykorzystanie upraw energetycznych w strategii konkurencyjności regionów,
„Roczniki Naukowe”, Stowarzyszenie ekonomistów rolnictwa i agrobiznesu 2008, t. 10, z. 2,
s. 98–102.
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opadających liści, które z czasem tworzą próchnicę11. Ma to znaczenie w ogólnym
bilansie dwutlenku węgla. Jeżeli jednak uprawy roślin energetycznych zostaną
zlokalizowane na terenach użytków zielonych, proces sekwestracji nie zachodzi
w ogóle12. Wieloletnie rośliny energetyczne odgrywają rolę w sekwestracji węgla
w glebie. Dla przykładu, proso rózgowate (Panicum virgatum) wiąże CO2 w okolicach maja do września13. W wyniku wzrostu zawartości węgla w glebie poprawie ulega jej tekstura, a polepszeniu pojemność wodna oraz żyzność14. Dwutlenek
węgla niezwiązany w glebie jest emitowany do atmosfery. I jak wynika z badań,
emisja gazów cieplarnianych w uprawach różnych gatunków roślin energetycznych kształtuje się na różnym poziomie, np. dla wierzby wynosi ok. 0,25 t C ha-1 r-1
i jest znacznie mniejsza niż w uprawach rzepaku, 0,55 t C ha-1 r-1 15, (Tabela 1).
Tabela 1. Całkowita emisja gazów cieplarnianych dla wybranych roślin i ekosystemów
(ekwiwalenty t C ha-1 r-1)16.

Roślina

Emisja, t C ha-1 r-1

Rzepak

0,550

Pszenica

0,583

Wierzba

0,114

Miskant

0,131

Las

0,031

Użytek zielony

0,492

11

R. ZAH, H. BÖN, M. GAUCH, R. HISCHIER, M. LEHMANN, P. WÄGER: Life Cycle Assessment of
Energy Products: Environmental Assessment of Biofuels – Executive Summary, „EMPA
– Materials Science & Technology”, Federal Office for Energy (BFE), Bern 2007, s. 161.

12

A. FABER: Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych, „Studia i raporty IUNG – PIB”,
nr 2, 2008, s. 43–53.

13

R. H. SKINNER, P. R. ADLER: Carbon dioxide and water fluxes from switchgrass managed for
bioenergy production, „Agric. Ecosyst. Environ.”, nr 138, 2010, s. 257–264.

14

R. L. ROWE, N. R. STREET, G. TAYLOR: Identifying potential environmental impacts of largescale deployment of dedicated energy in the UK, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, t. 13, z. 1, 2009, s. 271–290.

15

T. A. VOLK, T. VERWIJST , P. J. THARAKAN, L. P. ABRAHAMSON, E. H. WHITE: Growing fuel: a sustainability assessment of willow biomass crop, „Front. Ecol. Environ.”, t. 2, z. 8, 2004, s. 411–418.

16

P. ALEXANDER, D. MORAN, M. D. A. ROUNSEVELL, J. HILLIER, P. SMITH: Cost and potential of
carbon abatement from the UK perennial energy crop market, „Global Change Biology.
Bioenergy”, t. 6, z. 2, 2014, s. 156–168.
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Gatunki roślin energetycznych, takie jak np. wierzba purpurowa, miskant chiński ze względu na budowę systemu korzeniowego mogą rosnąć np. na glebach
zanieczyszczonych ściekami, metalami ciężkimi i przyczyniać się do fitoremediacji terenów zniszczonych w wyniku degradacji chemicznej gleb, poprzez
gromadzenie zanieczyszczeń w tkankach. Niestety, wraz z opadaniem liści, powtórnie dostają się one do gleby17. Odznaczają się one również większą efektywnością wykorzystania azotu, w porównaniu z uprawami tradycyjnymi (np.
wierzba „energetyczna” chroni gleby przed wymywaniem azotu oraz innymi
składnikami mineralnymi z gleb)18. Istnieje jednak realne zagrożenie, że plantacje, zwłaszcza roślin jednorocznych, mogą mieć wpływ na zachwianie równowagi jonowej w glebie poprzez zubożenie gleb w składniki pokarmowe i zmianę jej aktywności biologicznej. Ponadto wzrost intensywności upraw wiąże się
z większymi nakładami energii na wyprodukowanie nawozów, środków ochrony
roślin czy też pestycydów19.
Gatunki roślin uprawianych na potrzeby energetyki wykorzystywane są również przy zabezpieczaniu brzegów rzek, skarp przydrożnych oraz stromych zboczy czy zwałowisk poprzemysłowych20 przed erozją wodną i wietrzną21.
1.2. Wody
Uprawy roślin energetycznych (np. wierzby, miskanta, topoli) dają z reguły większą ilość biomasy od upraw tradycyjnych, stąd też rośliny te mają większe zapotrzebowanie na wodę. Dlatego plantacje powinny być lokalizowane na obszarach,
gdzie roczna suma opadów jest wyższa niż 550 mm i o odpowiednim poziomie
zwierciadła wód gruntowych (powyżej 2 m)22. Stwarza to możliwość uzupełniania
niedoborów wody, gdy ilość opadów nie jest wystarczająca. Z przeprowadzonych
17

A. DEMBIRAS: Potential applications of renewable energy sources, biomass combustion problems in boiler power systems and combustion related environmental issues, „Progress in
Energy and Combustion Science”, 2005, nr 31, s. 171–192.

18

A. FABER: Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych, „Studia i raporty IUNG – PIB”,
nr 2, 2008, s. 43–53.

19

A. ROSZKOWSKI: Bioenergia – pola i lasy zastąpią węgiel, ropę i gaz?, „Inżynieria Rolnicza”,
t. 1, z. 110, 2009, s. 243–257.

20

S. JEŻOWSKI: Rośliny energetyczne – ogólna charakterystyka, uwarunkowania fizjologiczne
i znaczenie w produkcji ekobiopaliwa, „Postępy Nauk Rolniczych”, nr 2, 2001, s. 19–27.

21

W. BUDZYŃSKI, S. SZCZUKOWSKI, J. TWORKOWSKI: Wybrane problemy z zakresu produkcji roślinnej na cele energetyczne, Referat wygłoszony na I Kongresie Nauk Rolniczych, „Nauka – Praktyce”, 2009; J. ANTONIEWICZ: Potencjał energetyczny ślazowca pensylwańskiego,
„Aura”, nr 3, 2005, s. 7–9.

22

A. FABER, S. KRASOWICZ, M. MATYKA: Uwarunkowania środowiskowe, [w:] Odnawialne źródła
energii. Rolnicze surowce energetyczne, (red.) B. KOŁODZIEJ, M. MATYKA, PWRiL, Poznań
2012, s. 57–65.
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badań wynika jednak, że szereg gatunków (np. wierzba, topola) wymaga do wzrostu dużej ilości wody (6–10 mln litrów wód gruntowych). Pobieranie znacznych
ilości wody może grozić obniżeniem zwierciadła wód gruntowych nawet o 1 m23.
Kolejnym czynnikiem jest to, że rośliny energetyczne często rosną w dużym
zwarciu, co może prowadzić do zmniejszenia ilości opadów przenikających do wód
gruntowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że mogą one również wpływać
na jakość wód, co uwarunkowane jest szeregiem czynników, takich jak: typ gleby, sposób użytkowania terenu, stosunki hydrologiczne oraz zastosowanie na tym
terenie różnych dawek nawozów i pestycydów. Niektóre trawy, które mogą być
wykorzystywane w celach energetycznych, używają średnio 40–100 mm wody
rocznie do transpiracji (znacznie mniej niż w przypadku wierzby). Dzięki budowie
morfologicznej (wysokie źdźbła dorastające do 3 m wysokości czy szerokie liście)
zatrzymują opadającą wodę w znacznie większym stopniu przed przedostawaniem
się do gleby niż rośliny roczne24.
1.3. Różnorodność biologiczna
Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej, ogłoszoną podczas szczytu
Ziemi w Rio de Janerio w 1992 roku, różnorodność biologiczną (bioróżnorodność)
definiuje się jako „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących
na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach
ekologicznych, których są częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku,
pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”25. Różnorodność biologiczna oznacza zmienność wewnątrzgatunkową (bogactwo puli genowej) wszystkich żyjących populacji, międzygatunkową (skład gatunków) oraz ponadgatunkową
(różnorodność ekosystemów i krajobrazów)26. Różnorodność w przyrodzie gwarantuje utrzymanie równowagi na poziomie osobników, gatunków i ekosystemów.
Utrata różnorodności biologicznej ekosystemów stanowi zagrożenie dla właściwego
funkcjonowania naszej planety, w dalszej konsekwencji dla gospodarki i ludzkości.
Zgodnie z art. 2 Ustawy o ochronie przyrody27, jednym z celów ochrony przyrody
w Polsce jest zachowanie różnorodności biologicznej.
23

A. FABER: Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych, „Studia i raporty IUNG – PIB”,
nr 2, 2008, s. 43–53.

24

R. L. HALL: Grasses for energy production. Hydrological guidelines, New and Renewable
Energy Programme – Centre for Ecology and Hydrology, Department of Trade and Industry
2003, s. 1–15.

25

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca
1992 r. (Dz. U. 2002, nr 184, poz. 1532).

26

R. ANDRZEJEWSKI, A. WEIGLE: Różnorodność biologiczna Polski, Wyd. NFOŚIGW, Warszawa
2003, s. 284.

27

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92, poz. 880, z późn. zm.,
tekst ujednolicony).
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Stąd też opracowana została lista obcych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym28. Biorąc pod uwagę
ten aspekt przyrodniczy, niepokojące są próby wykorzystania obcych gatunków
roślin, już dziś uznanych za inwazyjne w Polsce i zakładania ich upraw dla celów
energetycznych. Takie cechy, jak: szybki wzrost, zdolność do rozmnażania wegetatywnego i generatywnego, niewielkie wymagania glebowe do zajmowania
siedlisk o różnej genezie, naturalności oraz warunkach fizyko-chemicznych podłoża powodują, że rośliny takie mogą wnikać do półnaturalnych i naturalnych
zbiorowisk roślinnych (np. łąki, lasy, nitrofilne okrajki), zmieniając ich dotychczasowy skład florystyczny. Początkowo nowy gatunek wzbogaca skład gatunkowy płatu roślinności, w którym się pojawił, z czasem jednak zaczyna dominować, eliminując gatunki rodzime, a w niektórych przypadkach jego intensywny
rozwój może prowadzić do powstania niemal jednogatunkowych agregacyjnych
zbiorowisk (Rysunek 2)29.
Rysunek 2. Wpływ roślin inwazyjnych na skład gatunkowy fitocenoz, do których wnikają.

Źródło: J. B. FALIŃSKI 2004.

28

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, Dz. U. nr 210, poz. 1260.

29

J. B. FALIŃSKI: Inwazje w świecie roślin: mechanizmy, zagrożenia, projekt badań, „Phytocoenosis Supplementum Cartographiae Geobotanicae”, t. 16, z. 10, 2004, s. 1–31.
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Za rośliny posiadające potencjał energetyczny należy uznać wszystkie gatunki z rodzaju Reynoutria występujące w Polsce, tj. rdestowiec ostrokończysty
(Reynoutria japonica), rdestowiec sachaliński (R. sachalinensis) i ich mieszaniec – rdestowiec czeski (Reynoutria x bohemica). Znajdują się one na liście obcych gatunków roślin i zwierząt, które w przypadku uwolnienia do środowiska
przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Ponadto klon jesionolistny (Acer negundo), robinia akacjowa (Robinia
pseudoacacia) oraz topinambur (Helianthus tuberosus) wymieniane są jako rośliny inwazyjne, zagrażające rodzimej różnorodności biologicznej30. Eliminacja
takich gatunków ze środowiska wiąże się z dużymi kosztami ekonomicznymi
(Tokarska-Guzik, 2008). Nie wiadomo jakie szkody w środowisku spowodują
pozostałe obce gatunki roślin.
Dążenie do uzyskania jednorodności surowca energetycznego jest sprzeczne
z zachowaniem różnorodności biologicznej, ponieważ niszczone są siedliska lub
dochodzi do ich fragmentacji, co stanowi potencjalne zagrożenie dla różnych
ekosystemów i ich usług. Natomiast jak wykazały badania innych autorów31,
wprowadzenie plantacji wierzby przyczyniało się do wzrostu bogactwa występującej flory i fauny w porównaniu z gruntami ornymi, np. ptaków, drobnych
ssaków, płazów, gadów oraz bezkręgowców32. Jednak zastosowanie środków
ochrony roślin na wielkopowierzchniowych plantacjach wieloletnich roślin energetycznych w celu wyeliminowania znajdujących się tam chwastów, przyczynia się do zmniejszenia liczby rosnących tam gatunków. Ponadto sam sposób
zakładania plantacji, np. posadzenie wierzby w odległości mniejszej niż 70 m
powoduje ograniczenie ilości światła docierającego do podłoża, a tym samym
eliminuje gatunki, które nie są w stanie skutecznie konkurować o światło. Również prace rolnicze związane z uprawą i zbiorem roślin, mogą być zagrożeniem
dla niektórych gatunków, m.in. ptaków (niszczenie gniazd). Badania nad dynamiką flory rozwijającej się w uprawie wierzby wykazały, że tworzą ją głównie
gatunki częste, kosmopolityczne, wysokie o strategii C-R oraz C-S-R. Z czasem tworzą się zbiorowiska chwastów ruderalnych zdominowane przez gatunki
o strategii C, C-R33.
Innym gatunkiem inwazyjnym jest pochodzący z Ameryki Północnej topinambur (Helianthus tuberosus). Słonecznik bulwiasty wnika do nadrzecznych łęgów
30

B. TOKARSKA-GUZIK, Z. DAJDOK, M. ZAJĄC, A. URBISZ, W. DANIELEWICZ: Identyfikacja i kategoryzacja roślin obcego pochodzenia jako podstawa działań praktycznych, http://www.
zbiosr.uni.wroc.pl/sites/default/files/002.pdf [11.05.2015].

31

R. B. SAGE, M. CUNNINGHAM, N. BOATMAN: Birds in willow short-rotation coppice compared
to other arable crops in central England and review of bird census data from energy crops
in England, „Ibis”, nr 148, 2006, s. 184–197.

32

A. FABER: Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych, „Studia i raporty IUNG – PIB”,
nr 2, 2008, s. 43–53.

33

S. H. R EICHARD, P. WHITE: Horticulture as a pathway of invasive plant introductions in the
United States, „BioScience”, nr 51, 2001, s. 103–113.
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topolowo-wierzbowych (Salicetum albae), często w wyniku różnych zaburzeń
spowodowanych oddziaływaniem człowieka (wydeptywanie, fragmentacja siedlisk, eutrofizacja)34. Spotkać go można również w zbiorowiskach roślinnych, wykształcających się na porzuconych łąkach, terenach ruderalnych w miastach (sady,
ogródki działkowe, a także tereny poprzemysłowe). Gatunek ten często współwystępuje wraz z innym dominantami tj. podagrycznik pospolity (Aegopodium
podagraria), pokrzywa dwupienna (Urtica dioica), ostrożeń łąkowy (Cirsium
arvense), skrzyp polny (Equisetum arvense)35. Może pomnażać się wegetatywnie
poprzez bulwy, kłącza, które mogą być transportowane przez wodę, zwierzęta,
a nawet człowieka36.
1.4. Zanieczyszczenia
Podczas spalania biomasy nasączonej pestycydami i pomieszanej z odpadami
tworzyw sztucznych do powietrza dostają się zanieczyszczenia, tj. popioły, dioksyny i furany, które mają działanie rakotwórcze.
W porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi, biomasa może zawierać również związki azotu (wierzba, topola, miskant, słoma żyta, słoma pszenicy), chloru (miskant, słoma żyta, słoma pszenicy, perz wydłużony, mozga trzcinowata),
prowadząc do eutrofizacji siedlisk.
1.5. Klimat
Około 84% obecnej emisji CO2 jest związana z działalnością energetyki, dla
odniesienia 23% z działalnością transportu. Odsetek 65% wszystkich emisji gazów cieplarnianych odnosi się do magazynowania i używania energii37. Zmiany
związane z użytkowaniem terenu (odlesienia, zwiększenia ilości gruntów przeznaczonych pod produkcję żywności) przyczyniają się do 15% globalnej emisji
gazów cieplarnianych (obecnie 3% użytków rolnych na świecie jest przeznaczona pod produkcję biopaliw, a zmiany związane z użytkowaniem terenu stano34

J. BORYSIAK, P. PAWLACZYK, W. STACHNOWICZ: Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe, jesionowe,
[w:] Lasy i bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny, (red.) J. HERBICH, nr 5, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004, s. 203–242.

35

A. KOMPAŁA-BĄBA, A. BŁOŃSKA: Plant communities with Helianthus tuberosus L. in the towns
of Upper Silesian Industrial Region (southern Poland), „Biodiversity: Research and Conservation”, nr 11–12, 2008, s. 57–64.

36

P. KONVALINKOVÁ: Generative and vegetative reproduction of Helianthus tuberosus, an invasive plant in central Europe, [w:] Plant invasions: ecological threats and management
solutions, L. CHILD, J. H. BROCK, G. BRUNDU, K. PRACH, K. PYSĔK, P. M. WADE, M. WILLIAMSON, 2003, s. 289–299.

37

J. POPP, M. HARANGI-R ÁKOS, K. PETŐ, A. NAGY: Bioenergy: risks to food, energy and environmental security, „Applied Studies in Agribusiness and Commerce”, APSTRACT, nr 4–5,
2013, s. 121–130.
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wią około 1% całkowitej emisji, spowodowanej przez przeznaczenie gruntów dla
produkcji żywności czy paszy).
Jednym z plusów wymienianych przy pozyskiwaniu energii z biomasy było,
iż proces ten przyczynia się wydatnie do przeciwdziałania emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji zanieczyszczających powietrze, takich jak: SO2,
NOx, COx. Użycie biomasy z drewna pozwala na zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych nawet o 70%, a spalanie słomy i siana o 65–75%38.
Produkcja biopaliw pociąga za sobą jednak wiele negatywnych następstw. Jak
wykazują najnowsze badania39, produkcja paliw płynnych pierwszej generacji
ze zbóż i rzepaku, odwrotnie niż się spodziewano może przyczyniać się wręcz
do ocieplenia klimatu.
Uwzględniając jedynie emisję podtlenku azotu, związaną z produkcją tych
paliw oraz zaoszczędzoną emisję CO2 w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi (względny wskaźnik ocieplenia Meq/M) wykazano, że produkcja i wykorzystanie biopaliw może przyczyniać się do ocieplenia klimatu (Tabela 2)40.
Tabela 2. Względne ocieplenie klimatu wynikające z emisji N2O w stosunku do oszczędności emisji CO2 w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi, w zależności
od zawartości azotu w roślinach41.

Roślina

N [g kg-1]s.m.

Względny wskaź- Wytwarzane
nik ocieplenia
biopaliwo

Rzepak

39

1,0–1,7

biodiesel

Pszenica

22

1,3–2,1

biodiesel

Jęczmień, owies

19

1,1–1,9

biodiesel

Kukurydza

15

0,9–1,5

biodiesel

Wierzba

5,0/38,6

0,65

zrębki

Miskant

6,3/11,2

0,34

sieczka

Ślazowiec

2,7/35,3

0,73

sieczka

38

A. ROSZKOWSKI: Biomasa i bioenergia – bariery technologiczne i energetyczne, „Problemy
Inżynierii Rolniczej”, nr 3, 2012, s. 79–100.

39

P. J. CRUTZEN, A. R. MOSIER, K. A. SMITH, W. WINIWARTER: N2O release from agro-biofuel
production negates global warming reduction by replacing fossil fuels, „Atmos. Chem.
Phys. Discuss.”, nr 7, 2007, s. 11191–11205.

40

A. FABER: Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych, „Studia i raporty IUNG – PIB”,
nr 2, 2008, s. 43–53.

41

EuroActiv. Biofuel-makers denounce target downgrade, 2008, http://www.euractiv.com/en/
transport/biofuel-makers-denounce-target-downgrade/article-175298 [11.05.2015].
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Mimo, że bioetanol wytwarzany z trzciny cukrowej przyczyniać się będzie, w oparciu o wartość Meq/M do zmniejszenia efektu cieplarnianego, to samo pozyskiwanie
trzciny cukrowej już nie. Wynika to z faktu, że trzcina cukrowa np. w Brazylii
uprawiana jest na wielohektarowych plantacjach, gdzie zbierana jest ręcznie. Aby
łatwiej było pozyskiwać uprawiany gatunek pole jest wstępnie wypalane. Podczas
tego procesu uwalniane są do powietrza duże ilości gazów cieplarnianych. Wartości wskaźników (Meq/M) wskazują również, że gatunki uprawiane w Polsce na
potrzeby energetyki, jako tzw. rośliny energetyczne zarówno rodzime np. wierzba,
jak i obcego pochodzenia np. miskant, będą emitować mniejsze ilości gazów cieplarnianych w porównaniu do paliw konwencjonalnych.
Jednak proces wytwarzania biopaliw, niezależnie od składu gatunkowego
materiału wsadowego wymaga dostarczenia energii, pochodzącej głównie z paliw kopalnych, a w trakcie tego procesu uwalniany jest CO2, którego w przypadku etanolu z kukurydzy jest tylko o 22% mniej niż przy spalaniu benzyny42.
1.6. Krajobraz
Wykorzystanie terenów rolnych lub nieużytków pod uprawy wieloletnich roślin energetycznych budzi szereg wątpliwości. Często na wielohektarowych powierzchniach występują plantacje zdominowane prawie wyłącznie przez jeden
gatunek rośliny, np. trzcinę cukrową w Brazylii, kukurydzę w Stanach Zjednoczonych czy wierzbę wiciową, a nawet rzepak (Niemcy), eukaliptus czy topolę.
Tym samym, wyraźnemu ujednoliceniu ulega krajobraz, a w wielu miejscach
traci on swój mozaikowy charakter. Ograniczeniu może również ulegać otwarty
charakter krajobrazu rolniczego43, a w jego miejsce powstają plantacje zdominowane przez gęsto rosnące źdźbła traw czy pędów wierzby, dorastające niekiedy
do 5–6 m wysokości44. W dolinach rzecznych niektóre obce geograficznie gatunki, takie jak rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), topinambur
(Helianthus tuberosus), dzięki transportowi ich propagul przez rzekę mogą rozprzestrzeniać się na znaczne odległości i zajmować obszar nieraz kilkudziesięciu
kilometrów, wpływając tym samym na pogorszenie walorów krajobrazowych
dolin rzecznych. Poważne zagrożenie może rodzić również zakładanie takich
plantacji w pobliżu, a nawet na obszarach cennych przyrodniczo, np. w pobliżu
rezerwatów, parków narodowych czy obszarów Natura 2000.
Istnieje bowiem możliwość, że niektóre inwazyjne, obce gatunki w wyniku różnych zaburzeń wywołanych zarówno czynnikami naturalnymi (niszcząca

42

J. K. BOURNE: Biofuels: Boon or Boondoggle?, „National Geographic”, 2007, s. 38–59.

43

A. FABER: Przyrodnicze skutki uprawy roślin energetycznych, „Studia i raporty IUNG – PIB”,
nr 2, 2008, s. 43–53.

44

E. SKÄRBÄCK, P. BECHT: Landscape perspective on energy forest, „Biomass and Energy”, nr 28,
2005, s. 151–159.
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działalność rzek), jak i działalnością człowieka wnikną z czasem w naturalne
zbiorowiska roślinne, powodując negatywne zmiany w ich strukturze, jak również w kompozycji florystycznej45.
2. Co w przyszłości?
Bilans obciążeń środowiska przez uprawę i przetwarzanie biomasy w instalacjach
prosumenckich, których rozwój wraz z rozwojem świadomości oraz kulturą ekonomiczną będzie się intensyfikował, powinien uwzględniać również oszacowanie
kosztów środowiskowych46, w szczególności w aspekcie zmiany zakresu usług,
jakie ekosystemy świadczą na rzecz człowieka (ecosystem services).
Uzyskiwane rezultaty badań są często rozbieżne, jeśli rozważany jest wpływ na
środowisko upraw roślin energetycznych, względem tradycyjnych upraw rolnych
w naszym klimacie47, ale również oddziaływania innych źródeł zielonej energii48.
W Tabeli 3, zaprezentowano przykłady wpływów na środowisko przyrodnicze,
w tym w szczególności na różnorodność grup biologicznych, plantacji gatunku
rodzimego – wierzby, obcego pochodzenia – miskanta i tradycyjnych upraw.
Zasadnym jest więc stwierdzenie, że wpływy na środowisko upraw roślin
energetycznych, takich jak wierzba czy miskant są porównywalne w odniesieniu
do tradycyjnych upraw rolnych.
Czy podobnie do upraw rolnych i „energetycznych” na środowisko wpływałyby procesy pozyskiwania biomasy, występującej na terenach nieużytkowanych, porośniętych spontaniczną roślinnością?
Ciągle brakuje wiedzy o zasobach, procesach regeneracji oraz zainteresowania wykorzystaniem tej biomasy do celów energetycznych49. Może to godna rozważenia prosumencka alternatywa dla wzrastającej powierzchni obszarów, na których mogą być uprawiane rośliny wykorzystywane dla energetyki.
Wg prognoz, powierzchnia ta zwiększy się z 15 mln ha w 2010 r. do 25 mln
45

K. KOSZELA, B. TOKARSKA-GUZIK: Alien plant species in the protected landscape area of the
Odra river meanders: habitat preferences and threats, „Biodiversity: Research and Conservation”, nr 9–12, 2008, s. 81–88.

46

P. SKUBAŁA, E. SIERKA: Energetyka prosumencka, czyli powrót do społeczeństwa funkcjonującego według praw natury?, [w:] Energetyka prosumencka. Pierwsza próba konsolidacji,
(red.) J. POPCZYK, R. KUCĘBA, K. DĘBOWSKI, W. JĘDRZEJCZYK, 2014, s. 60–76.

47

T. STUCZYŃSKI, A. ŁOPATKA, A. FABER, P. CZABAN, M. KOWALIK, P. KOZA, R. KORZENIOWSKA-PACUŁEK, G. SIEBIELEC: Prognoza wykorzystania przestrzeni rolniczej dla produkcji roślin
na cele energetyczne, „Studia i Raporty IUNG-PIB”, nr 11, 2008, s. 25–42.

48

A. MROZIŃSKI: Recykling ogniw fotowoltaicznych, „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”, t. 49,
z. 5, 2010, s. 85–86.

49

J. POPCZYK: Wytworzyć za pomocą RPO 2014–2020 (i innych programów wsparcia) śląską inteligentną specjalizację: energetykę prosumencką zdolną po 2020 roku do rozwoju bez wsparcia, „Śląskie Studia Regionalne”, s. 23–39, http://ssr.slaskie.pl/zalaczniki/2013/12/19/1387443381.pdf [2.05.2015].
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w 2030 r.50 i 100 mln ha do 2050 r.51 Oznacza to wzrost przeznaczenia na cel biomasy energetycznej użytków rolnych z 2,5% do 6%, tj. pola uprawne, pastwiska,
nieużytki (tylko w celu produkcji roślin do produkcji biomasy lignino-celulozowej)52, kosztem możliwości upraw na potrzeby produkcji żywności.
Tabela 3. Porównanie wpływu upraw na środowisko53.

Roślina/Wpływ
na środowisko

Wierzba

Pszenica, rzepak,
burak cukrowy

Miskant

Sekwestracja
węgla

+

+

+/–

Walory wizualne

–

–

–/+

Bioróżnorodność
ptaków

++

–

+/–

Bioróżnorodność
roślin

++

+/–

+/–

Bioróżnorodność
bezkręgowców

++

+/–

+/–

Bilans energii
i węgla

+++

+/–

+

Źródło: R. ROWE et al. 2009.

Zatem „zielona” energia nie jest całkowicie „zielona”, bo wszystkie działania związane z uprawą roślin energetycznych mają jakiś wpływ na klimat, powietrze, krajobraz, świat roślinny i zwierzęcy (np. ptaki), poziom hałasu i jakość życia człowieka.
Dlatego prosumenci powinni być świadomymi producentami i użytkownikami energii, uwzględniającymi w rachunkach zysków i strat oddziaływania na
elementy środowiska, które ciągle jeszcze nie są mierzalne metodami monetarnymi54.
50

T. WIESENTHAL: How much bioenergy can Europe produce without harming the environment?, European Environment Agency, 2009, s. 67.

51

J. POPP, Z. LAKNER, M. HARANGI-RÁKOS, M. FÁRI: The effect of bioenergy expansion: Food, energy, and environment, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, nr 32, 2014, s. 559–578.

52

Energy Technology Perspectives 2010, Scenarios & Strategies to 2050, Paris, OECD/IEA.

53

R. ROWE, N. R. STREET, G. TAYLOR: Identifying potential environmental impacts of largescale deployment of dedicated energy in the UK, „Renewable and Sustainable Energy Reviews”, t. 13, z. 1, 2009, s. 271–290.

54

N. E. BOCKSTAEL, A. M. FREEMAN, R. J. KOPP, P. R. PORTNEY, V. K. SMITH: On measuring
economic values for nature, „Environ. Sci. Technol.”, nr 34, 2000, s. 1384–1389.
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STRESZCZENIE
Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w miejsce kopalnych, wskazywane jest jako zjawisko korzystne pod względem szeroko rozumianego zmniejszenia presji człowieka na elementy środowiska przyrodniczego. Jednak znaczący
wzrost zapotrzebowania na surowce odnawialne, w tym biomasę, może stać się poważnym zagrożeniem zarówno dla różnorodności biologicznej jak i usług świadczonych przez ekosystemy. Tym bardziej, że wraz z rozwijającą się ideą prosumenckiego wytwarzania energii spodziewane jest rozproszenie instalacji wykorzystujących
biomasę i tym samym ich oddziaływań na elementy środowiska przyrodniczego
na poszczególnych obszarach. W prezentowanej pracy wskazano najistotniejsze
przykłady oddziaływania procesów wytwarzania energii z biomasy na elementy
środowiska przyrodniczego, wykorzystując metodę Cyklu życia Produktu (LCA)
– od nasadzenia do wytworzenia energii w instalacjach prosumenckich.
Jak wykazują dotychczasowe doświadczenia najkorzystniejsze do wykorzystania w energetyce są rośliny wieloletnie, które ze względu na wzrost zapotrzebowania zajmują coraz większe powierzchnie gruntów. Aktualnie w Polsce jest to ponad
10 tys. ha. Niektóre z nich zajmują tereny przeznaczone do produkcji żywności. Dla
uzyskania maksymalnej produkcji biomasy wzrost roślin przeznaczonych na cele
energetyczne jest wspomagany stosowaniem znacznych ilości nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Substancje te negatywnie oddziałują na wody
i gleby, a także, co niezwykle ważne, na różnorodność organizmów żywych i jakość życia człowieka. Ze względu na intensywny wzrost, wieloletnie rośliny energetyczne zużywają znacznie większe ilości wody w porównaniu do innych upraw,
prowadząc nawet do lokalnych zmian stosunków wodnych. Wprowadzone na potrzeby energetyki obce geograficznie gatunki roślin, np. Miscanthus x giganteus,
Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis w przypadku ich uwolnienia do
środowiska stanowią zagrożenie dla gatunków rodzimych i siedlisk przyrodniczych. Uprawianie jednego gatunku rośliny prowadzi najczęściej do ujednolicenia
krajobrazowego i zmniejsza jego potencjał funkcjonalny i estetyczny. Przy spalaniu niejednorodnej biomasy do atmosfery uwalniane są związki niebezpieczne
dla zdrowia człowieka, np. furany. Istotnym elementem bilansu środowiskowego
jest fakt, że przy pozyskiwaniu energii z biomasy ograniczana jest emisja gazów
cieplarnianych do atmosfery nawet do 70%. Rośliny energetyczne mogą także
oczyszczać glebę z zanieczyszczeń, np. metali ciężkich i innych.
Mimo, że dotychczasowe wyniki badań wskazują na porównywalny wpływ
na środowisko upraw energetycznych i tradycyjnych upraw rolnych to potrzeba
korzystania z nowych źródeł energii – energii prosumenckiej – stwarza wciąż
nieznane zagrożenia dla środowiska naturalnego.
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IS „GREEN ENERGY” REALLY GREEN? PROFITS AND LOSSES FOR THE ENVIRONMENT
SUMMARY
Generation of energy from renewable sources, instead of fossil fuels, is considered to be beneficial for the environment because of the decrease in human pressure on different elements of the environment. However, the increased demand
for renewable energy sources, including biomass, can become a serious risk to
the biodiversity and the ecosystem services in the future. Along with the evolving concept of generation energy by prosumers, it is expected that installations
that use biomass will be scattered and thus their impact on elements of the environment in particular areas will increase.
The paper presents important case studies of how energy generation from
biomass influences various elements of the environment, applying the Life Cycle
Assessment (LCA) method, from planting to power generation in installations
used by prosumers. Previous experiences showed that perennial energy crops are
the best for the use in power plants, which due to the increased demand for energy,
take up more and more areas of land, at present, over 10 thousand ha. Some of the
energy crops occupy land designated for food production. In order to maximum
production of biomass, cultivation of plants intended for energy purposes, the use
of significant amounts of fertilizers and herbicides are applied. These substances
have a negative impact on water, soils, and the diversity of living organisms and
the quality of human life.
Because of the intensive growth, perennial energy crops use much larger
amounts of water in comparison to other crops, even leading to local changes in
water conditions such as a decrease in the ground water level or water filtration
into the soil. Some geographically alien species are used as a source of energy such
as Miscanthus x giganteus, Reynoutria japonica, and Reynoutria sachalinensis,
and in some cases they can be released into the environment becoming a threat to
native species and natural habitats. Creation of the monocultures of energy crops
leads to homogenisation of the landscape and to a reduction of its functional and
aesthetic value. During combustion of heterogeneous biomass hazardous compounds can form, such as furans, which are subsequently released into the atmosphere. Reduction of the greenhouse gas emissions into the atmosphere by up to
70% is an important element for environmental balance. Energy crops can also
take part in phytoremediation processes, by the removal of various contaminants
from the soils such as heavy metals.
Despite the fact that current results indicate the comparable influence of energy crops and traditional cultivation on the environment, the use of new energy
sources for the needs of prosumer power energetics may still pose unknown risks
for the environment that should be monitored.
Key words: energy crops, biomass, biodiversity, ecosystem services, environmental balance, LCA
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raportów z zakresu wielokryterialnego systemu oceny jakości budynków przyjaznych środowisku (BREEM). Jest ekspertem w zakresie ocen oddziaływania
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dla studentów kierunku biologia i ochrona środowiska o tematyce dotyczącej mię-
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dzy innymi różnorodności biologicznej, synatropizacji szaty roślinnej, szaty roślinnej Górnego Śląska, monitoringu środowiska, obszarów Natura 2000, a także
zajęcia z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym poświęcone zagadnieniom
związanym z roślinami energetycznymi i ich wpływem na środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania roślin inwazyjnych na
środowisko. Popularyzuje również zagadnienia ochrony przyrody, różnorodności
biologicznej i roślin energetycznych wśród młodzieży nieakademickiej.
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ALTERNATYWNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PRĄDU
ELEKTRYCZNEGO W MIKROINSTALACJACH PROSUMENCKICH
– PODSTAWY FIZYCZNE
Słowa kluczowe: struktura pasmowa ciała stałego, półprzewodniki, zjawisko
fotowoltaiczne, energia mechaniczna, zasada zachowania energii, przemiany
energii, moc, składowe termosiły, generator termoelektryczny, wydajność termoelektryczna

WSTĘP
Kurczące się zasoby źródeł energii kopalnianej (gazu, węgla i ropy naftowej),
brak bezpieczeństwa energetycznego z powodów ekonomiczno-politycznych,
coraz większe uzależnienie się człowieka od energii przy stale rosnących jej
cenach oraz zanieczyszczenie środowiska, to tylko niektóre czynniki generujące
potrzebę jej otrzymywania w przydomowych systemach wytwarzania energii
elektrycznej na małą skalę (mikrogeneracja)1 z wykorzystaniem odnawialnych
jej źródeł (OZE). Do najczęściej wykorzystywanych systemów należą przydomowe elektrownie słoneczne, wiatrowe, hydroelektrownie, bioreaktory itp. Te
systemy działają na zasadzie konwerterów energii, czyli urządzeń pozwalających na zamianę jednej postaci energii w inną, np. świetlnej, mechanicznej, chemicznej w elektryczną.

1. ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE – PODSTAWY FIZYCZNE DZIAŁANIA OGNIW
SŁONECZNYCH

1.1. Pasma energetyczne w ciele stałym
Struktura elektronowa atomu może być rozpatrywana jako kolejne zapełnianie
podpowłok elektronami (Rysunek 1)2. Gdy atomy są izolowane, bariera potencjału nie pozwala elektronom poruszać się swobodnie między poszczególnymi
atomami. W miarę zbliżania się atomów do siebie wzrasta ich oddziaływanie
przyciągające.
1

M. BUKOWSKI, A. PANKOWIEC, P. SZCZERBA, A. ŚNIEGOCKI: Przełomowa energetyka prosumencka, Warszawa 2014.

2

C. K ITTEL: Wstęp do fizyki ciała stałego, Warszawa 1974.
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Rysunek 1. Struktura elektronowa izolowanego atomu Cu oraz pasma energetyczne w krysztale miedzi.

Źródło: E. TALIK, Wykłady z fizyki ciała stałego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

W odległościach równych parametrowi sieci energia oddziaływania osiąga wartość minimalną, wyznaczając długość wiązania chemicznego w krysztale. Następuje wówczas poszerzenie atomowych poziomów energetycznych, powstają tzw.
pasma energetyczne (Rysunek 2). Dla całkowitej liczby N atomów w ciele stałym
(1023 atomów/cm3), N poziomów energii jest rozszczepionych w ramach przedziału
energii (∆E/N~10-23 eV). To powoduje, że elektrony w takim paśmie mają ciągły rozkład energii. Zatem, w odróżnieniu od atomów, gdzie ruch elektronów jest
ograniczony do małego obszaru przestrzeni orbity elektronowej, w krysztale elektrony w paśmie mogą się poruszać w całej objętości ciała, przechodząc od atomu
do atomu. Ruch elektronów w kryształach jest więc czymś pośrednim pomiędzy
ruchem wewnątrz atomowym a ruchem swobodnych elektronów w próżni.
Rysunek 2. Układ pasm energetycznych w izolatorze, półprzewodniku i przewodniku.

Źródło: E. TALIK, Wykłady z fizyki ciała stałego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
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Pasma są tym szersze im słabsza jest więź elektronów z jądrami atomowymi, czyli
im bardziej przypominają one elektrony swobodne. Natomiast stany elektronów
wewnętrznych atomów kryształu pozostają w zasadzie takie same, jak w atomach
izolowanych. Pasma energetyczne są oddzielone obszarami wzbronionymi, czyli przedziałami energii niedostępnymi dla elektronów. Pasmowa struktura ciała
stałego pozwoliła wyjaśnić wiele podstawowych właściwości ciał stałych, np.
pozwoliła wytłumaczyć dlaczego, mimo że odległości międzyatomowe i energie
oddziaływań w metalach, półprzewodnikach i dielektrykach są tego samego rzędu, to oporność elektryczna tych substancji różni się o ponad dwadzieścia rzędów
wielkości: od około 10 –8 Ωm w metalach do 1015 Ωm w izolatorach.
Jeżeli pasmo jest puste, to nie może wnosić wkładu do przewodnictwa, bo nie
ma elektronów o energiach w takim przedziale. Także pasmo całkowicie zapełnione nie bierze udziału w przewodnictwie. Po przyłożeniu napięcia elektrony będą
przyspieszane w polu elektrycznym, a to oznacza wzrost ich energii. Ale ten proces
jest niemożliwy, bo nie ma wolnych (nie obsadzonych) energii w paśmie. Taki ruch
elektronów jest możliwy dopiero w paśmie częściowo wypełnionym, czyli takim,
w którym nie są obsadzone wszystkie stany energetyczne. Materiały o częściowo
wypełnionych pasmach są więc przewodnikami, a substancje w których występują
tylko całkowicie zapełnione lub puste stany energetyczne są dielektrykami lub półprzewodnikami. Całkowicie zapełnione pasma w kryształach nazywamy pasmami
walencyjnymi, a częściowo zapełnione (lub puste) pasmami przewodnictwa.
Jeżeli szerokość obszaru oddzielającego najwyższe pasmo, czyli walencyjne
od pasma przewodnictwa (tzw. przerwa energetyczna lub pasmo wzbronione)
jest duża i wynosi od 2 do 0 eV, to materiał ten jest dielektrykiem we wszystkich
temperaturach, aż do temperatury topnienia.
Jeżeli jednak przerwa jest dostatecznie wąska, to w odpowiedniej temperaturze dzięki energii cieplnej część elektronów może zostać przeniesiona do
pustego pasma przewodnictwa. Kryształ, który w T = 0 K był izolatorem teraz
będzie przewodził, a jego przewodnictwo rośnie (oporność spada).
Wzrost przewodnictwa półprzewodnika można osiągnąć przez domieszkowanie go małą ilością domieszki (zamiast np. podgrzewania). Dla grupy IV pierwiastków (Si), dodatek pierwiastka grupy V (P) „dostarcza” elektronu i tworzy
krzem (Si) typu n (więcej ujemnego ładunku). Dodatkowe elektrony pochodzą
z tzw. poziomu donorowego, znajdującego się tuż poniżej pasma przewodnictwa. Te dodatkowe elektrony w paśmie przewodnictwa zwiększają przewodnictwo przez wzrost gęstości swobodnych nośników typu n (negatywny ładunek).
Dla krzemu, dodatek pierwiastka grupy III (np. boru – B) tworzy pusty stan
w paśmie walencyjnym, zwany dziurą i tworzy krzem (Si) typu p (bardziej dodatni „dziurowy”). Dziury tworzą akceptorowy poziom energii tuż powyżej pasma walencyjnego.
Jeżeli półprzewodnik typu n i półprzewodnik typu p zostaną połączone ze
sobą, to część elektronów z obszaru typu n będzie przepływała do obszaru typu p,
a dziury będą przepływały z obszaru typu p do obszaru typu n. W wyniku tego
obszar p naładuje się ujemnie (dodatkowymi elektronami), a obszar typu n dodat-
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nio. Powstaje kontaktowa różnica potencjałów. Jeżeli do takiego złącza p – n przyłożymy zewnętrzny potencjał, to wielkość prądu płynącego przez złącze zależy od
kierunku i wartości napięcia3. Jeśli spolaryzuje się złącze w obwodzie w kierunku
(do n oraz (+) do p, wówczas bariera potencjału ulegnie obniżeniu i zacznie płynąć
prąd nośników większościowych. Zastosowanie złącza p – n w diodzie świecącej
jest pokazane na Rysunku 3.
Rysunek 3. Schemat działania diody półprzewodnikowej.

Źródło: E. TALIK, Wykłady z fizyki ciała stałego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

Przepuszczenie prądu w kierunku przewodzenia diody powoduje przepływ elektronów i dziur w kierunku złącza, co prowadzi do rekombinacji dziur i elektronów w warstwie aktywnej. Częstotliwość promieniowania ν zależy od wielkości
przerwy energetycznej

Eg = h

(1)

h – stała Plancka.
Dioda emisyjna (LED) przekształca prąd elektryczny w światło: elektron → foton o długości fali

=

hc
Eg

(2)

λ – długość fali fotonu emitowanego, c – prędkość światła w próżni.
Bateria słoneczna z kolei przekształca światło (falę elektromagnetyczną) w prąd
elektryczny. Zaabsorbowany foton, czyli kwant promieniowania elektromagne-

3

D. HALLIDAY, R. R ESNICK, J. WALKER: Podstawy fizyki, t. 1–5, PWN, Warszawa 2012.
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tycznego przenosi elektron do pasma przewodnictwa (prąd elektryczny) np.
w odnawialnych źródłach energii (Rysunek 4). Fotony o energii mniejszej niż
szerokość przerwy energetycznej Eg nie są absorbowane. Materiał o przerwie
energetycznej 0,9 eV najbardziej efektywnie wykorzystywałby promieniowanie
dochodzące do powierzchni Ziemi. Krzem z przerwą 1,1 eV wykorzystuje około
44% energii padającego promieniowania.
Rysunek 4. Schemat działania ogniwa słonecznego.

Źródło: E. TALIK, Wykłady z fizyki ciała stałego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

Zjawisko to polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod
wpływem promieniowania świetlnego nazywa się zjawiskiem fotowoltaicznym
i należy do zjawisk fotoelektrycznych wewnętrznych. Zjawisko fotowoltaiczne
odkrył Aleksander Edmund Becquerel w 1839 r.4
Obecnie rozróżniamy co najmniej kilkadziesiąt typów konstrukcji ogniw
słonecznych. Do najbardziej popularnych należą ogniwa krzemowe (Si) – monokrystaliczne, polikrystaliczne czy amorficzne. Półprzewodniki złożone wykorzystywane do produkcji ogniw to związki: arsenek galu (GaAs), fosforek indu
(InP), tellurek kadmu (CdTe), siarczek kadmu (CdS) itp.
Drogie, wysokosprawne moduły, wykonane z monokrystalicznego krzemu bądź
arsenku galu stosowane są np. jako źródła zasilania stacji kosmicznych, sond lub
sztucznych satelitów. Monokrystaliczny materiał otrzymuje się metodą Czochralskiego, odkrytą sto lat temu przez polskiego uczonego profesora Jana Czochralskiego,
obecnie zwanego prekursorem światowej elektroniki5. Rok 2013 był ustanowiony
przez Sejm RP Rokiem prof. J. Czochralskiego dla uczczenia jego zasług dla nauki
i rozwoju technologii. Metoda ta umożliwia otrzymywanie dużych monokryształów
na skalę przemysłową. Dzisiaj otrzymuje się monokrystaliczny krzem o średnicy (φ)
= 450 mm, długości 1 = 2 m oraz masie m ~800 kg w pojedynczym procesie wzrostu.
4

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_fotowoltaiczne i inne informacje dostępne na stronach internetowych

5

A. PAJĄCZKOWSKA, E. TALIK, M. NADER: Jan Czochralski prekursor współczesnej elektroniki.
Stulecie odkrycia metody krystalizacji, Monografia, Wydawnictwo Muzeum Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2013.
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Do zasilania obiektów „naziemnych” stosowane są z reguły tańsze rozwiązania, tj. wykorzystywane są ogniwa polikrystaliczne, cienkowarstwowe lub
amorficzne. Są one montowane najczęściej na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych i obiektach komercyjnych.
Do ogniw najnowszych generacji należą ogniwa fotoelektrochemiczne oraz
organiczne ogniwa fotowoltaiczne, niestety o niezbyt wysokiej wydajności.
Nowe koncepcje budowy ogniw słonecznych zakładają wykorzystanie kropek kwantowych (QD – ang. quantum dots), czyli nanokryształków półprzewodnika o wielkości 1–20 nm (1 nm = 10-9 m)6. Poprzez zmienianie rozmiaru
kropek kwantowych można dostosować je do pochłaniania i emitowania światła
o określonych długościach fali padającego promieniowania, co pozwala zoptymalizować ich wydajność.
Szansą na zwiększenie wydajności ogniw fotowoltaicznych jest dynamiczny
rozwój fizyki materiałowej i poszukiwanie możliwości efektywniejszego wykorzystania światła słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej.

2. GRAWITACYJNA ENERGIA POTENCJALNA WODY – PRZYDOMOWE
HYDROELEKTROWNIE

2.1. Praca
W fizyce praca jest wykonana tylko wtedy, gdy siła działająca na jakieś ciało
powoduje jego przemieszczenie w kierunku działania siły.
Rysunek 5. Stała siła F działa na ciało M wzdłuż elementu drogi dr. Ft jest składową
siły działającą wzdłuż przemieszczenia dr.

Źródło: E. TALIK, Wykłady z fizyki – kurs podstawowy, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.
6

http://odnawialnezrodlaenergii.pl/energia-sloneczna-aktualnosci/itemlist/tag/kropki%20
kwantowe%20w%20fotowoltaice
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(3)

kąt θ pomiędzy wektorami (F, dr)
Praca W jest iloczynem skalarnym wektorów siły F i przemieszczenia dr

W = F dr = Fdr cos = Ft dr

(4)

Jeśli wektory F i dr są prostopadłe, to cos 90° = 0, stąd W = 0.
Jednostkami pracy w układzie SI jest Joul = Newton·metr (J = Nm).
W przyrodzie na ciało działa z reguły wiele sił. Wykonana praca zależy tylko od
siły wypadkowej, czyli wektorowej sumy wszystkich sił, a ściślej od jej składowej równoległej do kierunku przemieszczenia dr.

dW1 = F 1 dr
dW2 = F 2 dr

(5)

-----------------------

dW = dW1 + dW2 +..... = (F 1 + F 2 +....) dr = F dr
Rysunek 6. Siła wypadkowa F jako suma wektorowa sił F1 i F2.

Źródło: E. TALIK, Wykłady z fizyki – kurs podstawowy, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

Często jednak prościej jest analizować taki problem rozważając oddzielnie prace
wykonane przez poszczególne siły. Niektóre z tych prac cząstkowych są dodatnie, a niektóre ujemne, w zależności od kąta pomiędzy działającą siłą i elementem przemieszczenia. Jednakże suma tych prac musi być równa pracy wykonanej przez siłę wypadkową.
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2.2. Energia mechaniczna i jej przemiany
Energia jest to wielkość fizyczna charakteryzująca zdolność układu ciał do wykonania pracy. Rozważmy najpierw energię potencjalną związaną z siłami grawitacji. Na każde ciało o masie m znajdujące się w pobliżu powierzchni Ziemi
działa siła grawitacji m. Aby je podnieść na wysokość h z punktu a do b, należy
wykonać pracę.
Rysunek 7. Praca w polu grawitacyjnym, g wektor przyśpieszenia grawitacyjnego.

b
h

g
a

Źródło: E. TALIK, Wykłady z fizyki – kurs podstawowy, Uniwersytet Śląski, Katowice 2015.

W = ±mgh

(6)

Siła, którą musimy działać musi być co najmniej równa co do wartości sile grawitacji. Zatem podnosząc ciało na wysokość h wykonamy pracę W równą mgh.
Wtedy energia ciała wzrośnie o energię potencjalną grawitacji równą tej pracy.

E p = mgh

(7)

Jednostki pracy i energii są te same: 1 J (Joul).
Mamy dwa sposoby gromadzenia energii mechanicznej:
• zwiększenie energii kinetycznej, związanej z ruchem ciała,
• zwiększenie energii potencjalnej, tj. zmagazynowanej, która może być
wykorzystywana na wykonanie pracy.
Spadające ciało traci energię potencjalną, ale zyskuje energię w innej postaci
– energię kinetyczną. Ciało poruszające się z prędkością V ma energię kinetyczną Ek równą

mV 2
EK =
2
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Dla sił takich, jak grawitacyjne (tzw. sił potencjalnych) obowiązuje zasada zachowania energii mechanicznej, która mówi, że w układzie zamkniętym suma
wszystkich rodzajów energii układu jest stała w czasie (9).
Oznacza to, że w przyrodzie energia w układzie izolowanym od otoczenia
nie może być ani utworzona, ani zniszczona, mogą jedynie zachodzić przemiany jednych form energii w inne, np. w hydroelektrowni grawitacyjna energia
potencjalna jest zamieniana na energię elektryczną. Jednakże w rzeczywistym
układzie fizycznym Eel < Ep, bo występują straty np. na ciepło.

Emp = Emk
Ekp + E pp = Ekk + E pk

(9)

gdzie Emp oznacza energię mechaniczną stanu początkowego, Emk oznacza energię mechaniczną stanu końcowego, Ekp i Epp oznacza energię kinetyczną i potencjalną stanu początkowego, a Ekk i Epk te same energie stanu końcowego.
Energię spadku wód wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej w elektrowniach wodnych położonych na rzekach lub jeziorach. Zgromadzona tu energia potencjalna wody poprzez spiętrzenie, np. przy pomocy zapory zamieniana
jest w energię kinetyczną napędzającą turbinę. Wprowadzona w ruch turbina
napędza generator wytwarzający energię elektryczną, która dalej wprowadzana
jest do sieci elektroenergetycznej. Te procesy mogą być wykorzystane również
w małych hydroelektrowniach przydomowych, jeśli są usytuowane w pobliżu
rzek i strumieni wodnych.
2.3. Moc
W wielu zjawiskach i zastosowaniach ważna jest nie tylko wartość wykonanej
pracy, ale także to, jak szybko można ją wykonać. Miarą szybkości wykonywania pracy jest moc równa stosunkowi pracy do czasu, w jakim została wykonana.

PĞU =

W F U
U
=
=F
= FVĞU
t
t
t

(10)

Jeśli praca nie jest wprost proporcjonalna do czasu, to moc jest zmienna i można
definiować moc chwilową, odpowiadającą stosunkowi wykonanej pracy do czasu
dla bardzo krótkich kolejnych odcinków czasu.
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P = lim
¨t

0

W dW
dr
=
= F = FV
dt
t
dt

(11)

Jednostki mocy to:
[P] = 1 W = 1 J/s = kgm2/s3
1 kW = 103 W
1 MW = 106 W
1 hp (koń mechaniczny) = 746 W.
Pracę siły F na drodze r w przedziale czasu ∆t można traktować jako dopływ
energii do ciała. Energia ciała może w niektórych procesach rosnąć lub maleć.

P=

dW
dE
= FV = k
dt
dt

(12)

Moc można więc przedstawić również jako szybkość zmiany energii kinetycznej
(12).

3. TERMOELEKTRYCZNOŚĆ JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Około 90% energii elektrycznej na świecie jest generowane przez energię cieplną, przy wydajności tego procesu na poziomie 30–40%. Wysokość strat szacuje
się na około 15 terawatów mocy w postaci ciepła uwalnianego do otoczenia.
Urządzenia termoelektryczne mogą przekształcić część tego ciepła w użyteczną
energię elektryczną, a zatem podnieść sprawność procesu otrzymywania energii elektrycznej. Termoelektryczność jest jednym ze zjawisk pozwalających na
konwersję energii wewnątrz ciała stałego. Materiały termoelektryczne potrafią
generować energię elektryczną bezpośrednio z ciepła lub pełnić funkcję elektrycznej pompy cieplnej. Pracującym medium w tej konwersji energii są elektrony przewodnictwa.
Postęp w konwersji energii termoelektrycznej datuje się od wczesnych lat
60., kiedy to M. Telkes7, F. Ioffe8 i H. J. Goldsmith9, opierając się na znajomości
właściwości transportowych półprzewodników zaproponowali zastosowanie ich
7

M. TELKES: The Efficiency of Thermoelectric Generators, „Journal of Applied Physics”, vol. 18,
1947, s. 1116–1127.

8

F. IOFFE: Semiconductor Thermoelements and Thermoelectric Cooling, Inforsearch Ltd.,
London 1957; F. IOFFE: Physics of Semiconductors, Academic Press Inc., New York 1960.

9

H. J. GOLDSMITH: Application of Thermoelectricity, London, Methuen 1960; G. S. NOLAS,
J. SHARP, H. J. GOLDSMID: Thermoelectricity, Springer-Verlag, Berlin 2000.
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jako materiałów termoelektrycznych. Odkrycia dokonane w tamtych czasach
mają dominujące znaczenie także dzisiaj10. Stopy bazujące na Bi2Te3, a w szczególności układy (Bi1–xSbx)2(Te1–xSex)3 oraz Si1–xGex11 były i są przedmiotem intensywnych badań, dzięki którym materiały termoelektryczne są wykorzystywane w chłodziarkach i generatorach mocy12. Ponowny wzrost zainteresowania
materiałami termoelektrycznymi spowodowany jest nie tylko poszukiwaniem
materiałów o coraz większej wydajności termoelektrycznej, w okolicach temperatury pokojowej do elektronicznych lodówek, klimatyzatorów i generatorów
mocy, lecz także ze względu na możliwość ich przemysłowego i militarnego
zastosowania. Termoelektryczne oziębianie jest jedyną przyjazną środowisku
metodą stosowaną na dużą skalę w komputerach, detektorach podczerwieni,
elektronice, optoelektronice i wielu innych dziedzinach. Generatorami mocy jest
szczególnie zainteresowany przemysł motoryzacyjny, a głównie zamianą ciepła
„odpadowego” z silników spalinowych na energię elektryczną w samochodach
nowej generacji. W przypadku silnika spalinowego oczekuje się, że 20–25%
energii cieplnej bezpowrotnie traconej podczas spalania paliwa może zostać odzyskana w postaci energii elektrycznej13. Uzyskana w ten sposób energia może
zostać wykorzystana do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników
pojazdów. Krajem, w którym istnieje silna presja na poszukiwanie alternatywnych technologii pozwalających na zamianę ciepła z naturalnych źródeł oraz
tzw. ciepła odpadowego na energię elektryczną są głównie Stany Zjednoczone.
Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie przez NASA jądrowych generatorów energii elektrycznej w sondach kosmicznych Voyager i Cassini. Otwiera
to ścieżkę do przyszłego zastosowania tego typu generatorów do zasilania indywidualnych gospodarstw domowych wszędzie tam, gdzie dostęp do tradycyjnej
sieci energetycznej jest niemożliwy lub szczególnie trudny.
Dla wszystkich materiałów termoelektrycznych istotna jest ich termoelektryczna wydajność, opisana termoelektrycznym współczynnikiem Z ( figure of
merit)14:

Z=

S2

(13)

10

D. T. MORELLI, T. CAILLAT, J. P. FLEURIAL, A. BORSHCHEVSKY, J. VANDERSANDE, B. CHEN, C. UHER:
Low-temperature transport properties of p-type CoSb3, „Physical Review B”, vol. 51, 1995,
s. 9622–9628.

11

D. M. ROWE: CRC Handbook of Thermoelectrics, Boca Raton, Florida 1995.

12

T. C. HARMAN, P. J. TAYLOR, M. P. WALSH, B. E. LA FORGE: Quantum Dot Superlattice Thermoelectric Materials and Devices, „Science”, vol. 297, 2002, s. 2229–2232.

13

G. S. NOLAS, J. SHARP, H. J. GOLDSMID: Thermoelectricity… op. cit.

14

Ibidem.
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gdzie: S – współczynnik Seebecka nazywany siłą termoelektryczną, σ – przewodnictwo elektryczne, κ – przewodnictwo termiczne. Z zazwyczaj mnożone
jest przez średnią temperaturę, w efekcie daje wartość bezwymiarową ZT.
Tak zdefiniowana wydajność jest konsystentna ze współczynnikiem Carnota
(określonym przez gradient temperatury). Konwencjonalne materiały termoelektryczne (większość z nich została odkryta w latach 60. XX wieku) mają ograniczoną wartość ZT do około jedności w temperaturze T = 300 K.
Od lat 70. ubiegłego wieku do tej pory nie znaleziono materiałów termoelektrycznych o wartości ZT większej od jedności, choć nie ma żadnych zarówno
teoretycznych, jak i termodynamicznych ograniczeń. Wartość ZT może wzrastać
w wyniku zmniejszenia sieciowego przewodnictwa cieplnego κ L lub w efekcie wzrostu zarówno współczynnika S, jak i przewodnictwa elektrycznego σ.
Jednakże κ jest związane z elektronowym termicznym przewodnictwem κ E za
pomocą relacji Wiedemanna–Franza i stosunek ten zasadniczo jest stały w danej temperaturze. Wielkość S2σ, która często nazywana jest „współczynnikiem
mocy”, jest optymalna dla zdegenerowanych (silnie domieszkowanych) półprzewodników z koncentracją nośników n ≈ 1019 cm–3 i wartością współczynnika
Seebecka S ≈ 170 μV/K. Przewodnictwo termiczne κ tych właśnie półprzewodników jest zdominowane przez przewodzenie cieplne fononów κ L. Mechanizm
zmniejszenia κ L przez rozcieńczanie obniża ruchliwość μ elektronów (lub dziur),
co wpływa na przewodnictwo σ. Nowe nanomateriały, w szczególności kwantowo przerywane supersieci charakteryzują się wartościami ZT = 2 w 300 K
i ZT = 3 w 450 K15. Wartość ZT = 3 jest bliska wartości wydajności urządzeń
mechanicznych, a zatem pozwala na zastosowanie materiałów termoelektrycznych na szeroką skalę. W niskowymiarowych materiałach termoelektrycznych
wprowadzenie nowego parametru, np. charakteryzującego długość d materiału,
zmniejsza ograniczenia zależne od S i σ. Charakterystyczna długość d może
być grubością kwantowej ściany w dwuwymiarowych układach (2D), długością
kwantowego drutu w jednowymiarowych układach (1D) lub kwantową przerwą
w zerowymiarowych układach (0D). Niskowymiarowe układy mogą redukować
sieciowe przewodnictwo cieplne κ L bez zbyt dużej zmiany ruchliwości nośników. Jest to możliwe, ponieważ struktura wzbudzeń fononowych jest zależna
od rozmiarów układu. Oczekuje się także, że wartość współczynnika Seebecka
winna się zwiększyć zarówno w rezultacie rozmiarowych efektów kwantowych,
jak i z uwagi na możliwość filtrowania energii elektronów16.

15

J. P. HEREMANS: Thermoelectric vs classical generators and refrigerators, „Materials Research Society Symposium Proceedings”, vol. 793, 2004, s. 3.

16

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Seebecka
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Rysunek 8. Schemat ideowy obwodu termoelektrycznego do badania termosiły.

Źródło: Opracowanie własne.

Zjawisko Seebecka jest zjawiskiem termoelektrycznym polegającym na powstawaniu siły elektromotorycznej (SEM) w obwodzie składającym się z dwóch różnych metali lub półprzewodników, gdy ich końce znajdują się w różnych temperaturach17. Obwód termoelektryczny do badania zjawiska Seebecka przedstawiony
na Rysunku 8 składa się z dwóch różnych przewodników A i B, których złącza
znajdują się odpowiednio w temperaturach T1 i T2. Gdy T2 > T1 to pojawiający
się gradient temperatury T między tymi stykami powoduje powstanie różnicy
potencjałów odpowiadającej napięciu UAB, które jest proporcjonalne do różnicy
temperatur T2 – T1 obydwu styków:

UAB = VB – VA = S · (T2 – T1)

(14)

gdzie S jest współczynnikiem Seebecka, zwanym też w literaturze termosiłą.
Jeśli w próbce występuje gradient temperatury T, to – na skutek różnicy energii zmieni się koncentracja nośników ładunku – zacznie się ich ukierunkowany
ruch. Jeżeli końce próbki znajdują się w temperaturze T0 < T0 + ΔT, to na końcu
cieplejszym próbki, o temperaturze T0 + ΔT będzie występowała większa koncentracja nośników ładunku, będą one również miały większą energię. W efekcie wystąpi ich dyfuzja w kierunku zimniejszego końca (T0). Przepływ prądu
dyfuzji prowadzi do pojawienia się rozkładu potencjału oraz wystąpienia prądu
unoszenia. W warunkach równowagi obie składowe prądu są sobie równe i na
zewnątrz obserwuje się tylko różnicę potencjałów między punktami o różnej
temperaturze. Jeżeli nośnikami ładunku są elektrony (półprzewodnik typu „n”),
to zimniejszy koniec próbki będzie miał w stosunku do cieplejszego potencjał
ujemny. Dla półprzewodnika typu „p” – dodatni (Rysunek 9).
17

P. M. CHAIKIN: Organic Superconductivity, (red.) V. Z. K RESIN, W. A. LITTLE, New York 1990.
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Rysunek 9. Mikroskopowy model termosiły18. E – natężenie pola elektrycznego,
– gradient temperatury, S – współczynnik Seebecka.
→

→

E = S ∇T



Δ

 


T

 


  

→

←E

→

∇T →

Źródło: Opracowanie własne.

Wpływ różnych mechanizmów na termosiłę można rozpatrywać w ramach teorii
Motta, Debye’a i Blocha. Teoria Motta19 opisuje wkład pochodzący od dyfuzji
nośników prądu elektrycznego do termosiły Sdiff wyrażony wzorem:
2

π 2 k B T ⎛ ∂ ln σ ⎞
S diff (T ) =
⎜
⎟
3e ⎝ ∂E ⎠ EF

(15)

gdzie: kB – stała Boltzmanna, e – ładunek elementarny, T – temperatura bezwzględna, s – przewodnictwo elektryczne, E – energia całkowita, EF – energia
Fermiego.
Wzór (15) może być wyrażony w prostszej formie po uwzględnieniu tego, że
w przypadku wysokich temperatur opór przewodników zależy głównie od rozpraszania elektron – fonon oraz zakładając sferyczny kształt powierzchni stałej
energii widzimy, że przewodnictwo elektryczne s(E) rośnie jak E3, a jego pochodna logarytmiczna dla E = EF wynosi 3/EF20. W przypadku niskich temperatur pochodna ta jest równa 1/EF, dzieje się tak dlatego, że opór przewodników
związany jedynie z rozpraszaniem nośników na domieszkach zmierza do linio18

F. J. BLATT, P. A. SCHROEDER, C. FOILES, D. GREIG: Thermoelectric power of metals, New York
1976.

19

F. J. BLATT: Fizyka zjawisk elektronowych w metalach i półprzewodnikach, PWN, Warszawa
1973.

20

H. OVERHOF: Thermopower calculation for variable range hopping – application to α-Si,
„Physica Status Solidi (b)”, vol. 67, 1975, s. 709.
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wej zależności przewodnictwa elektrycznego od energii. Podsumowując, dla obu
zakresów temperaturowych składowa dyfuzyjna termosiły Sdiff wzrasta liniowo
z temperaturą T, natomiast wartość energii Fermiego określa się ze współczynnika kierunkowego.
Teoria Motta opisuje również wkład do termosiły związany z domieszkami
Simp w przypadku metali lub zmiennozasięgowego hoppingu Svrh dla półprzewodników, który jest związany ze stanami zlokalizowanymi w przerwie energetycznej. Teoria ta opisuje ruch defektów sieci krystalicznej, który prowadzi
do ich jednakowego rozmieszczenia oraz zmierza do wyrównania koncentracji
nośników prądu dla materiałów przewodzących. W ciele stałym mamy do czynienia z chaotycznymi ruchami cieplnymi, czyli drganiami atomów wokół ich
położeń równowagi. Gdy drgania atomów staną się wystarczająco silne by zerwać więzy utrzymujące atom w danym miejscu, wówczas może on przejść do
innego położenia równowagi. Na zjawisko dyfuzji w kryształach mają wpływ
zarówno obecność innych defektów, jakimi są np. obce atomy, znikome pęknięcia, jak i granice ziaren krystalicznych, wzdłuż których zjawisko to zachodzi
szybciej. W kryształach nie zawierających defektów liniowych, jak i powierzchniowych mamy do czynienia z dyfuzją sieciową. Składowa termosiły związana
ze zdefektowaniem lub zmiennozasięgowym hoppingiem zmienia się i rośnie
z pierwiastkiem kwadratowym temperatury jak T1/2. Przedstawia ją poniższe
równanie:
2

S imp, vrh ~

d −1

N ( E F )k B ΔE 2
∝ T d +1
eT

(16)

Ze wzoru (16) wynika, że dla trójwymiarowego przewodnika S jest proporcjonalne do T1/2, dla dwuwymiarowego ~ T1/3, a dla jednowymiarowego – nie zależy
od temperatury.
Teoria Debye’a ciepła właściwego dla ciała stałego przewiduje wkład do termosiły
związany ze skwantowanymi drganiami sieci krystalicznej zwanymi fononami.
Zasadniczym elementem mającym wpływ na temperaturową zależność fononowej termosiły jest rozpraszanie elektron – fonon i fonon – fonon. W rozpraszaniu
elektron – fonon mamy do czynienia z przekazem pędu fononu do gazu elektronowego, w wyniku czego elektron przejmuje pęd fononu i jest przez niego
unoszony (phonon drag), przyczynek do termosiły pochodzący od tego oddziaływania oznaczamy Sph. Teoria Debye’a przewiduje pojawienie się piku w przebiegu temperaturowej zależności składowej fononowej termosiły Sph, w przedziale
temperatur pomiędzy

1
1
ΘD a ΘD
10
2
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podobnie jak w przypadku piku ciepła właściwego. Zakres temperaturowy występowania piku składowej fononowej przedstawiają poniższe równania:
3

S ph

⎛ T ⎞
1
12π 4
⎟⎟ dla T <
ΘD
Nk B ⎜⎜
~
10
5
⎝ ΘD ⎠

S ph ~

Eg / 2
eT

~

1
kB Eg
dla T > Θ D
⋅
2
e 2k B T

(17)

(18)

gdzie: N – liczba atomów w sieci krystalicznej, T – temperatura bezwzględna,
ΘD – temperatura Debye’a.
W niskich temperaturach, gdy

T<

1
ΘD
10

składowa fononowa termosiły Sph zmienia się z temperaturą jak T3 21. Natomiast
w wysokich temperaturach, gdy

T>

1
ΘD
2

dominuje rozpraszanie fonon – fonon wywołane anharmonicznością potencjału
oddziaływania między jonami, wówczas składowa fononowa Sph maleje hiperbolicznie z temperaturą jak T-1 22.
Teoria Blocha23 opisująca wzbudzenia sieci magnetycznej przewiduje, że spontaniczne namagnesowanie maleje jak T3/2 w niskich temperaturach. Wkład magnetyczny pochodzący od fal spinowych opisuje prawo Blocha wyrażone wzorem:

ΔM
= C3 / 2 ( 2 JST eff ) 3 / 2
M (0)

(19)

21

N. F. MOTT: Conduction in non-crystalline materials, Oxford Univ. Press, New York 1987.

22

Ibidem.

23

T. K ASUYA: Effects of s-d Interaction on Transport Phenomena, „Progress of Theoretical Physics”, vol. 22, 1959, s. 227.
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gdzie: ΔM ≡ M(0) – M(T), M(0) – namagnesowanie w temperaturze 0 K, M(T)
– namagnesowanie w funkcji temperatury, C3/2 – stała doświadczalna, T – temperatura bezwzględna, J – całka wymiany dla pierwszej strefy koordynacyjnej,
Seff – spin efektywny.
Zatem magnetyczny przyczynek do termosiły może wynikać ze sprzężenia gazu
elektronowego z fononami poprzez sieć spinową, zwaną gazem magnonowym,
który znany jest jako model Kasuya24 bądź też może być wynikiem transferu momentu pędu magnonu do gazu elektronowego, zwanego unoszeniem magnonowym (magnon drag). Temperaturową zależność magnetycznej składowej termosiły Smag, opisaną analogiczną zależnością jak w prawie Blocha wyprowadzono
bezpośrednio z modelu teoretycznego opisującego transport magnonów w mezoskopowym złączu tunelowym, składającym się z ferromagnetycznego metalu
i niemagnetycznego metalu. Matematycznie zależność tę przedstawia wzór25:
3

(20)

Smag ~ T 2

Do analizy doświadczalnej termosiły wykorzystujemy półempiryczną formułę
Matoba, Anzai i Fujimori26, uzupełnioną o człon magnetyczny27 w postaci:

S (T ) = D ⋅ T + E ⋅ T 3 +

I ⋅ (T / J effaa )3 / 2
F ⋅ (T / Θ D )3
1/ 2
+
H
⋅
T
+
G + (T / Θ D ) 4
K + (T / J effaa ) 5 / 2

(21)

gdzie: symbole D, E, F, G, H, I, K są parametrami dopasowania krzywej, T jest
temperaturą, a ΘD jest temperaturą Debye’a. Efektywną całkę wymiany
24

E. MCCANN, V. I. FAL’KO: A tunnel junction between a ferromagnet and a normal metal:
magnon-assisted contribution to thermopower and conductance, „Journal of Magnetism
and Magnetic Materials”, vol. 268, 2004, s. 123–131.

25

M. MATOBA, S. ANZAI, A. FUJIMORI: Effect of Early Transition-Metal (M = Ti, V and Cr)
Doping on the Electronic Structure of Charge-Transfer Type Compound NiS Studied by
Thermoelectric Power and X-Ray Photoemission Measurements, „Journal of the Physical
Society of Japan”, vol. 63, 1994, s. 1429–1440.

25

M. MATOBA, S. ANZAI, A. FUJIMORI: Thermal Expansion, Thermoelectric Power, and XPS
Study of the Nonmetal-Metal Transition In Ni1-xS1-ySey, „Journal of the Physical Society
of Japan”, vol. 60, 1991, s. 4230–4244; T. GROŃ, S. MAZUR, H. DUDA, J. K ROK-KOWALSKI,
E. MACIĄŻEK: Effect of double exchange on thermoelectric power of CuxCoyCrzSe4, „Journal
of Alloys and Compounds”, vol. 467, 2009, s. 112–119.

26

E. MALICKA, T. GROŃ, D. SKRZYPEK, A. W. PACYNA, D. BADURSKI, A. WAŚKOWSKA, S. MAZUR,
R. SITKO: Correlation Between the Negative Magnetoresistance Effect and Magnon Excitations
in Single-Crystalline CuCr1.6V0.4Se4, „Philosophical Magazine”, vol. 90, 2010, s. 1525–1541.
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1
J effaa = J aa c aa + baa c aa z 3 z 4
6
dla pierwszej strefy koordynacyjnej wyznaczamy wykorzystując metodę Hamiltonianu oraz wysokotemperaturowe rozwinięcie podatności magnetycznej.
We wzorze (21) dyfuzji nośników odpowiada człon Sdiff = D · T + E · T3, gdzie
E · T3 jest małą poprawką D · T28, unoszeniu fononowemu odpowiada – człon

Sph =

F ⋅ (T / Θ D ) 3
G + (T / Θ D ) 4

zdefektowaniu lub zmiennozasięgowemu hoppingowi – człon H · T1/2 oraz unoszeniu magnonowemu – człon

Smag=

I ⋅ (T / J effaa ) 3 / 2
K + (T / J effaa ) 5 / 2

Przykładową analizę termosiły dla monokryształu CuCr1,6V0,4Se4 ilustruje Rysunek 1029.
Pokrewnymi efektami do zjawiska Seebecka są zjawiska Thomsona i Peltiera. Istotą zjawiska Thomsona jest wydzielanie lub pochłanianie ciepła w czasie
przepływu prądu przez przewodnik, gdy przewodnik ten ma niezerowy gradient temperatury30. Ilość ciepła wydzielanego lub pochłanianego w jednostce
czasu w tym zjawisku zależy od gradientu temperatury, natężenia prądu oraz
rodzaju przewodnika. Zjawisko Thomsona dotyczy tylko procesu wydzielania
i pochłaniania ciepła, a nie powoduje wydzielania się sił termoelektrycznych,
jest więc zjawiskiem termoelektrycznym opisującym efekty cieplne wywołane
przepływem prądu elektrycznego w przewodniku. Zjawisko Peltiera jest efektem termoelektrycznym polegającym na wydzielaniu lub pochłanianiu energii,
pod wpływem przepływu prądu elektrycznego przez złącze zbudowane z dwóch
różnych metali lub półprzewodników. W wyniku pochłaniania energii na jednym złączu oraz wydzielania energii na drugim, pomiędzy złączami powstaje
gradient temperatury, zjawisko to jest odwrotne do zjawiska Seebecka.

27

T. GROŃ, S. MAZUR, H. DUDA, J. K ROK-KOWALSKI, E. MACIĄŻEK: Effect of double exchange…
op. cit., s. 112–119.

28

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Thomsona

29

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_Peltiera
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Rysunek 10. Termosiła S w funkcji temperatury T dla monokryształu spinelowego
CuCr1,6V0,4Se4. Sexp jest krzywą doświadczalną, Stheor jest krzywą teoretyczną oraz Sdiff, Sph, Simp i Smag są odpowiednio składowymi: dyfuzyjną, fononową, zdefektowania i magnonową.
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ZAKOŃCZENIE
Osiągnięcia fizyki ciała stałego są związane z postępem w wytwarzaniu i kształtowaniu materiałów oraz rozwojem metod doświadczalnych. Poznanie budowy
materii pozwala dziś nawet z precyzją atomową decydować o ich właściwościach
(nauka o materiałach, nanotechnologia). Wiedza ta pozwala, między innymi
kształtować również materiały dla fotowoltaiki. Obecnie udział objętościowych
technologii krzemowych z roku na rok maleje z powodu postępu w tworzeniu
struktur cienkowarstwowych, w otrzymywaniu nanostrukturyzowanych materiałów półprzewodnikowych czy też fotowoltaicznych materiałów organicznych.
Do najczęściej wykorzystywanych technologii wykorzystujących odnawialne
źródła energii należą, oprócz fotowoltaiki, energetyka wodna i wiatrowa, gdzie
wykorzystuje się z kolei przemiany energii mechanicznej.
Zjawisko termoelektryczne powszechnie zastosowane w pojazdach komunikacyjnych pozwoli zaoszczędzić około 10% bezpowrotnie marnowanej energii w postaci ciepła odpadowego. Zatem tam, gdzie mamy do czynienia z ciepłem traconym
bezpowrotnie istnieje możliwość zamiany na energię elektryczną. W szczególności dotyczy to generatorów termoelektrycznych służących do zasilania indywidualnych gospodarstw domowych wszędzie tam, gdzie dostęp do tradycyjnej sieci
energetycznej jest niemożliwy lub szczególnie trudny.
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STRESZCZENIE
Do najczęściej stosowanych systemów wykorzystujących OZE należą przydomowe elektrownie słoneczne, wiatrowe, hydroelektrownie i bioreaktory. Te systemy działają na zasadzie konwerterów energii, czyli urządzeń pozwalających na
zamianę jednej postaci energii w inną, np. świetlnej, mechanicznej, chemicznej
w elektryczną. W artykule wyjaśniono podstawy fizyczne procesów związanych
z działaniem ogniw słonecznych, grawitacyjną energią potencjalną wody, energią mechaniczną i jej przemianami oraz termoelektrycznością, jako alternatywnym źródłem energii elektrycznej.

ALTERNATIVE TECHNOLOGIES OF ELECTRIC CURENT GENERATION WITHIN
PROSUMER MICROINSTALATIONS – PHYSICAL PRINCIPLES
SUMMARY
Decreasing fossil energy resources (gas, coal and oil), lack of energy safety due
to economic and political reasons, increased dependence of the people on energy,
continuously increasing prices of energy and environmental pollution are some
of the factors creating the need to receive home electricity generation systems on
a small scale (microgeneration). The most commonly used systems among house-
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Alternatywne technologie wytwarzania prądu elektrycznego w mikroinstalacjach…

holds are solar power, wind, hydropower, bioreactors, etc. These systems operate
on the principle of energy converters, i.e. devices to exchange one form of energy
into another, eg. the light, mechanical, chemical into electrical power. The problem
of the electronic transport forced by the temperature gradient is considered in the
frames of the theories elaborated by Mott, Debye and Bloch. This creates the basis
for the use of thermoelectric generators in the domestic power supplies.
Key words: photovoltaic effect, band structure of solids, semiconductors, energy
conservation, energy conversion, components of thermopower, thermoelectric
generator, figure of merit
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AUTONOMICZNE REJONY ENERGETYCZNE
Słowa kluczowe: gmina wiejska, autonomia energetyczna, interaktywny rynek
energii elektrycznej, wirtualna wyspa

WSTĘP
W opracowaniu opisano dwie koncepcje Autonomicznych Rejonów Energetycznych:
1. Autonomiczny region energetyczny (ARE) samowystarczalnej gminy wiejskiej1.
2. Wirtualny region energetyczny w postaci Wirtualnej Wyspy (WW) i inteligentnego rynku energii elektrycznej (IREE)2.
Na świecie powstają niskoenergetyczne, bądź zero-emisyjne osiedla czy nawet miasta. Przykładami mogą być: Güssing w Austrii, Sztokholm, Malmoe
i inne miasta w Szwecji, Freiberg w Niemczech, Toronto w Kanadzie, Masdar
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Tangshan w Chinach. W warunkach
Polskich takimi rejonami mogą być obszary wiejskie (gmina wiejska, związek
gmin wiejskich, powiat o charakterze rolniczym, itd.). Zakłada się przy tym, że
modelowym rozwiązaniem jest ARE na obszarze związku/konsorcjum gmin (na
obszarze kilku do kilkunastu gmin). W konsekwencji, głównie taki ARE jest
przedmiotem koncepcji. Jedna gmina, o ukształtowanym już w ostatnich latach
modelu gospodarki energetycznej, ukierunkowanym na energetykę OZE/URE
może być punktem startu w procesie budowy ARE obejmującego docelowo
większą liczbę gmin. Z kolei ARE w postaci powiatu może być dobrym rozwiązaniem w przypadku szczególnego zaangażowania urzędu starosty w budowę
1

Na podstawie: J. POPCZYK, A. JURKIEWICZ, R. MOCHA: Autonomiczny region energetyczny, dla
Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość”, Gliwice 2011; J. POPCZYK: Bilans energetyczny
(reprezentatywnej) gminy wiejskiej, BŹEP, nr kat. 2.2.08, Gliwice 2013, www.klaster3x20.pl

2

Na podstawie: M. FICE: Prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna jako obiekt regulacji/sterowania, BŹEP, nr kat. 1.1.06, Gliwice 2015, www.klaster3x20.pl; J. POPCZYK:
Model interaktywnego rynku energii elektrycznej. Od modelu WEK-NI-EP do modelu EP-NI-WEK, BŹEP, nr kat. 1.1.06, Gliwice 2015, www.klaster3x20.pl
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samowystarczalności energetycznej powiatu, połączoną z rozwiązywaniem problemów z zakresu ochrony środowiska (utylizacja odpadów za pomocą spalarni),
Smart Grid’u (infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych) i innych – właściwych dla powiatowej skali. Koncepcja ma za podstawę przede wszystkim
trendy i regulacje unijne. W szczególności są to: Mapa Drogowa 20503, Biała
Księga Transportu4, decyzja non-ETS5 oraz dyrektywy 2010/75/WE6, 2009/72/
WE7, 2009/28/WE8, 2010/31/WE9. Uwzględniając Mapę Drogową 2050 przyjęto
założenie, że samowystarczalność energetyczna ARE zostanie w pełni osiągnięta w horyzoncie 2050. Uwzględniając dyrektywę 2009/28/WE zakłada się, że
w horyzoncie 2020 zostaną spełnione przez ARE wszystkie trzy cele Pakietu
3x20 (przy dobrych uwarunkowaniach ekonomicznych, samowystarczalność
i bezemisyjność mogą być oczywiście uzyskane wcześniej).
Koncepcja ARE w niniejszym opracowaniu jest w założeniu demonstracyjna. Jej istotą jest pokazanie możliwości wykorzystania renty zapóźnienia obszarów wiejskich w Polsce. Przedsięwzięcie ma stanowić modelowe rozwiązanie
w całym obszarze przebudowy strukturalnej polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich. Przebudowa energetyki za pomocą koncepcji ARE będzie możliwa
dzięki systemom wspomagania, które obecnie są już dostępne w dużej mierze
w obszarze energetyki OZE, a w perspektywie budżetowej 2014–2020 będą w całej UE agresywnie alokowane z obszaru polityki strukturalnej i WPR do obszaru
szeroko rozumianej energetyki innowacyjnej (Smart Grid, samochód elektryczny, inteligentny dom plus-energetyczny). Gminy należące do ARE powinny się
stać ważnymi beneficjentami tych środków, a ARE powinno zapewnić zdolność
gmin do ich absorpcji. Zakłada się, że w ramach realizacji przedsięwzięcia ARE
zostanie przetestowane nowe podejście do wspomagania rozwoju energetyki OZE
3

Mapa Drogowa 2050 (w postaci konkluzji Rady Europejskiej z lutego 2011), dotycząca budowy konkurencyjnej gospodarki bezemisyjnej (proponująca redukcję emisji CO2 w horyzoncie 2050 o 80%, a w przypadku elektroenergetyki w skrajnym przypadku nawet o 95%).

4

Biała Księga Transportu (projekt Komisji Europejskiej z marca 2011), dotycząca planu
utworzenia jednolitego obszaru transportowego (wyrażająca dążenie do zbudowania konkurencyjnego i zasobo-oszczędnego europejskiego systemu transportu).

5

Decyzja non-ETS 2009/75/WE (wprowadzająca mechanizmy zarządzania redukcją emisji
CO2 w segmencie non-ETS).

6

Dyrektywa 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych (zaostrzająca wymagania w stosunku do źródeł emisji z segmentu ETS).

7

Dyrektywa 2009/72/WE tworząca podstawy pod budowę inteligentnych sieci elektroenergetycznych, wzmacniająca regulacje na rzecz konkurencji na rynku energii elektrycznej
(trzeci pakiet liberalizacyjny).

8

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca energetyki OZE (promująca takie technologie jak samochód elektryczny, pompa ciepła, paliwa drugiej generacji).

9

Dyrektywa 2010/31/WE (kreująca zrównoważone budownictwo, w tym dom zero-energetyczny).
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/URE w ogóle. Mianowicie, że wszystkie materialne projekty energetyczne realizowane w ramach przedsięwzięcia ARE uzyskujące wsparcie ze środków publicznych będą „integrowane” w Wirtualne Źródło Poligeneracyjne OZE, które
będzie funkcjonować w publicznej przestrzeni internetowej. Istotą tego rozwiązania jest potrzeba zwiększenia efektywności wydatkowania środków publicznych
na rozwój energetyki OZE/URE, między innymi poprzez zwiększenie transferu
doświadczeń z obszaru ARE na całość terenów wiejskich.
Drugą możliwością uzyskania autonomii jest zbudowanie WW i IREE. Nie
jest to typowa autonomia, ponieważ w tej koncepcji Wirtualna Wyspa jest wirtualnym obszarem, gdzie fizycznie nie ma bezpośredniego przekazywania energii pomiędzy producentem a odbiorcą. Przekazywana jest natomiast informacja
o chwilowym zapotrzebowaniu, do którego musi dostosować się wytwórca i bilansować moc w obszarze WW tak, aby regulacja systemu elektroenergetycznego nie zauważyła zmian. Tego typu system wymaga stosowania nowoczesnych
systemów transmisji danych, układów regulacji i interakcji odbiorców – prosumentów (prosumenckich mikroinstalacji energetycznych – PME) z IREE i WW.

1. CHARAKTERYSTYKA REPREZENTATYWNEJ GMINY WIEJSKIEJ
W koncepcji WW w równoprawny sposób traktuje się gminy wiejskie (1 576 gmin)
i gminy wiejsko-miejskie (601 gmin). W Tabeli 1 przedstawiono charakterystykę
reprezentatywnej gminy z takiego rozszerzonego zbioru. Przedstawione dane
mają związek z realną gminą (nie są to dane przeciętne dla zbioru gmin wiejskich
i wiejsko-miejskich).
Tabela 1. Ogólne dane dla gminy reprezentatywnej.

Lp. Wielkość

Wartość

1

Liczba mieszkańców, tys.

12

2

Powierzchnia, km2

120

3

Liczba domów

3 000

4

Liczba samochodów

3 500

5

Liczba przedsiębiorców (zarejestrowane działalności gospo1 000
darcze, głównie w handlu)

6

Udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni, %

55

7

Łączna liczba gospodarstw rolnych

1 800

8

Dominujące klasy bonitacyjne gruntów ornych

IV, V, VI

9

Liczba gospodarstw o powierzchni większej od 10 ha

60

10

Udział lasów w ogólnej powierzchni, %

30
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11

Budżet gminy ogółem, mln zł/rok

30

12

Budżetowe wydatki inwestycyjne gminy ogółem, mln zł/rok

5

13

Rozporządzalne dochody na osobę, zł/miesiąc

800

14

Rozporządzalne dochody gminy (budżetowe i ludności),
mln zł/rok

145

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych pozyskanych z gmin w latach 2008–2011.

Bilans (wyjściowy) energii (końcowej i pierwotnej) oraz emisji CO2 dla reprezentatywnej gminy przedstawiono w Tabeli 2. W rozpatrywanej gminie energia elektryczna, węgiel do produkcji ciepła (w całości) i paliwa transportowe są w całości
„importowane” (dostarczane do gminy z zewnątrz).
Tabela 2. Bilans energii dla gminy reprezentatywnej (bilans wyjściowy, 2013 r.).

Rynek energii
końcowej
[GWh]

Rynek energii
pierwotnej
[GWh]

Emisja CO2
[tys. ton]

Energia elektryczna
– w tym ludność
Ciepło**
Transport***

7*
5,4
85
32

20
15,4
105
32

7
5,4
30
8

Razem

124

157

45

*

Jest to wartość energii zakupiona przez odbiorców końcowych, czyli nie uwzględnia potrzeb własnych elektrowni i strat sieciowych. A to oznacza, że podana wartość nie spełnia
definicji rynku końcowego stosowanej w dyrektywie 2009/28/WE.
** Ciepło jest wytwarzane głównie z węgla. Roczne zużycie węgla wynosi około 15 tys. ton.
*** Przeciętny przebieg samochodu użytkowanego przez mieszkańców gminy wynosi około
15 tys. km/rok.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych pozyskanych z gmin w latach 2008–2011.

W Tabeli 3 pokazano szacunkowe roczne wydatki gminy (mieszkańców, przedsiębiorców, urzędu) na energię i paliwo. Pokazano również szacunkowy koszt emisji
CO2 (taki, jaki będzie charakterystyczny dla gospodarki bezemisyjnej, w horyzoncie 2050). Do oszacowania tego kosztu przyjęto cenę referencyjną uprawnienia do
emisji równą 40 EUR/t, a z drugiej strony cenę rynkową (dla segmentu ETS), która
w kwietniu 2013 r. wynosiła 4 EUR/t.
Analizując dane z Tabel 1 i 3 można zauważyć, że wydatki na energię stanowią ponad 20% rozporządzalnych dochodów gminy (budżetowych i ludności).
To stanowi o wielkim znaczeniu gospodarczym koncepcji ARE w odniesieniu
do gmin wiejskich i w konsekwencji o podstawowym znaczeniu oszacowania
potencjału podażowego energetyki OZE/URE w gminie.
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Tabela 3. Bilans energii dla gminy reprezentatywnej.
Rynek

mln zł

Energia elektryczna
Ciepło
Transport

3,8
10,5
20,0

Razem

34,3

Potencjalny koszt emisji CO2

7,2/0,7

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych pozyskanych z gmin w latach 2008–2011.

2. ZASOBY ENERGETYKI OZE/URE W GMINIE
Tradycyjne podejście w szacowaniu zasobów (na przykład zasobów węgla)
uwzględnia, poza zasobami potencjalnymi, rozróżnienie zasobów technicznych
i ekonomicznych. W przypadku energetyki OZE/URE na terenach wiejskich proponuje się rozróżnienie zasobów: technicznych, ekonomicznych, uwarunkowanych
bezpieczeństwem żywnościowym i koniecznością zachowania bioróżnorodności
oraz uwarunkowanych ochroną krajobrazu.
Poniżej rozpatruje się zasoby techniczne (wynikające z obecnego poziomu rozwoju technologii), pomijając na razie aspekty ekonomiczne. Zakłada się przy tym,
że zasoby techniczne uwarunkowane bezpieczeństwem żywnościowym i ochroną
bioróżnorodności nadają się dobrze do charakteryzowania rzeczywistych zasobów
technicznych rolnictwa energetycznego i lasów (w przyszłości energetycznych).
Zasoby techniczne, uwarunkowane ochroną krajobrazu nadają się dobrze do charakteryzowania rzeczywistych zasobów technicznych energetyki mikrowiatrowej.
Zasoby techniczne energetyki słonecznej (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne), a także segmentu pomp ciepła i pojazdów elektrycznych zależą jedynie
od liczby domów/samochodów (technicznie jest możliwe zapewnienie całkowitej
samowystarczalności energetycznej gminy za pomocą tych technologii). Przy szacowaniu potencjału energetycznego przyjęto szereg założeń.
Do oszacowania zasobów technicznych rolnictwa energetycznego przyjęto
bardzo ostrożną ogólną zasadę wykorzystania pod uprawy energetyczne 20%
użytków rolnych. Uwzględniając niską jakość gleb w gminie przyjęto, że osiągalna wydajność upraw energetycznych w gminie wynosi 60 MWh/ha·rok. Wykorzystując te założenia i dane z Tabeli 1 wyliczono, że zasoby techniczne rolnictwa energetycznego w gminie wynoszą 84 GWh.
Do oszacowania zasobów biomasy z gospodarki leśnej przyjęto uzysk biomasy
leśnej możliwej do wykorzystania energetycznego (w postaci zrębków do spalania
i przeróbki na pelet) równy około 1 t/ha. Wartość opałową biomasy przyjęto na
niskim poziomie 2 MWh/t (biomasa o dużej zawartości wilgoci). Zatem zasoby
biomasy leśnej w gminie wynoszą około 7 GWh.
W sposób pośredni oszacowano, że przeciętne zapotrzebowanie na ciepło
grzewcze w istniejących domach w gminie wynosi około 250 kWh/m2·rok (osza-
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cowanie to jest racjonalne, zwłaszcza jeśli uwzględni się, że dominująca część
domów została wybudowana w okresie obejmującym lata 60. do 80. ubiegłego
wieku). Dla takiego zapotrzebowania jednostkowego potencjał termomodernizacji oceniono na nieco ponad 50%, a potencjałowi temu odpowiada zmniejszenie
jednostkowego zapotrzebowania na ciepło grzewcze do 120 kWh/m2·rok.
Przyjęto, że zasoby produkcji ciepła przez pompy ciepła i kolektory słoneczne mają wyłącznie lokalny charakter (są związane z wykorzystaniem ciepła
w każdym domu w gminie, indywidualnie). Przy takim traktowaniu są one równe
zużyciu ciepła w gminie, po przeprowadzeniu pełnego programu termomodernizacji (termomodernizacja w każdym indywidualnym przypadku ma priorytet,
czyli instalacja pomp ciepła i kolektorów słonecznych jest zawsze poprzedzona
termomodernizacją).
Założono, że mikrowiatrak (spełniający wymagania estetyczne formułowane
przez architektów) może być zainstalowany przy co trzecim domu. To oznacza,
że potencjalnie w gminie może być zainstalowanych 1 000 mikrowiatraków.
Dalej, przyjęto moc jednostkową mikrowiatraka równą 10 kW. W rezultacie potencjalna roczna produkcja energii elektrycznej przez mikrowiatraki w gminie
wynosi dla polskich warunków około 9 GWh.
Założono, że ogniwa fotowoltaiczne (spełniające wymagania architektów, tak
jak w wypadku mikrowiatraków) potencjalnie mogą być zintegrowane z każdym
domem w gminie. Dalej, zakłada się, że dostępna powierzchnia (głównie dachowa)
dla potrzeb instalacji ogniw fotowoltaicznych wynosi 15 m2/dom. Przyjmując wydajność energetyczną ogniw równą 20%, otrzymuje się roczne zasoby fotowoltaiki
w gminie wynoszące 9 GWh.
Przyjęto, że w samowystarczalnej energetycznie gminie (w perspektywie
2050 także w kraju i w UE) dominujące znaczenie będą miały trzy technologie:
samochód elektryczny, samochód na biopaliwo drugiej generacji i samochód wodorowy – z ogniwem paliwowym (podkreśla się tu, że dwie pierwsze technologie
mają w dyrektywie 2009/28/WE status technologii priorytetowych w działaniach
na rzecz realizacji celów Pakietu 3x20). W dalszych oszacowaniach uwzględnia
się (w celu ich uproszczenia, ale także ze względu na przywołaną dyrektywę), że
transport będzie transportem elektrycznym. Dla tego transportu przyjmuje się, że
redukcja na rynku energii pierwotnej (chemicznej w paliwie) wynosi 2/3 (jest to
redukcja osiągalna dla samochodu elektrycznego zasilanego energią elektryczną
ze źródeł odnawialnych10). Stąd, korzystając z Tabeli 2 można wyliczyć, że potencjał redukcji wynosi 21 GWh. Z kolei dla obliczenia („wirtualnego”) udziału samochodu elektrycznego w realizacji pierwszego celu Pakietu 3x20 (dotyczącego
energii ze źródeł OZE), przyjmuje się mnożnik energii (zużytej przez samochód
elektryczny) równy 2,5. Na tej podstawie można wyliczyć, że potencjalny efekt
w obszarze transportu wynosi około 17 GWh (jest to wartość obliczeniowa równa
10

J. POPCZYK: Energetyka rozproszona – od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do energii odnawialnej i efektywności energetycznej,
Warszawa 2011.
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energii elektrycznej ze źródeł OZE zużytej fizycznie przez transport elektryczny,
pomnożonej przez współczynnik: 2,5 – 1 = 1,5).
Tabela 4. Szacunkowe roczne zasoby podażowe (techniczne) energetyki OZE/URE w gminie w horyzoncie czasowym 2050.

Lp. Rodzaj zasobu

Wielkość zasobu
[GWh/rok]

1

Rolnictwo energetyczne (jedna biogazownia, około
40 mikrobiogazowni, paliwa drugiej generacji, bio- 84
masa stała, w tym odpadowa)

2

Biomasa z gospodarki leśnej

3

Zasoby termomodernizacyjne (redukcja zużycia ciepła) 45

4

Pompy ciepła, kolektory słoneczne

40

5

Mikrowiatraki

9

6

Ogniwa fotowoltaiczne

9

7

Transport elektryczny:
• redukcja zużycia paliw kopalnych
• efekt obliczeniowy (wirtualny) OZE

21
17

7

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych pozyskanych z gmin w latach 2008–2011.

3. WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE ROZWOJU ENERGETYKI OZE/URE
W GMINIE. PERSPEKTYWA DYREKTYW 2009/28/WE I 2010/31/WE
ORAZ MAPY DROGOWEJ 2050
Korzyści gminy z rozwoju energetyki OZE/URE można rozważać w trzech
aspektach, są to:
1) zastąpienie „importu” paliw i energii zaopatrzeniem „własnym” (w tym
wypadku zakłada się szacowanie korzyści charakterystycznych dla obecnego porządku prawnego, w szczególności dla stanu polegającego na braku certyfikatów dla „zielonego” ciepła i braku transportu elektrycznego);
2) dochody z zielonych certyfikatów przy założeniu, że wprowadzone zostaną certyfikaty dla zielonego ciepła i będą wykorzystane preferencje dla
transportu elektrycznego (w tym wypadku zakłada się, że do szacowania
korzyści wykorzystywana będzie ogólna zasada kosztów unikniętych);
3) dochody z redukcji emisji CO2 (to oznacza założenie, że środki z zakupu
uprawnień przez emitentów CO2 z segmentu ETS będą wykorzystane na
wspomaganie rozwoju energetyki OZE/URE, a podstawową zasadą ekonomiczną kalibrowania mechanizmów wspomagających będzie zasada
kosztów unikniętych).
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W rozdziale 2 oszacowania przeprowadzono dla obecnej liczby domów (3 000)
i obecnej liczby samochodów (3 500) w gminie. Rozważając jako kluczowe horyzonty 2020 i 2050 konieczną sprawą jest antycypowanie liczby mieszkańców,
domów, samochodów (antycypowanie, a nie prognozowanie, bo zakłada się, że
w rozpatrywanych horyzontach nie jest możliwe stworzenie efektywnych modeli
prognostycznych dla gminy, czyli takich, które można by uznać za użyteczne).
Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, to przyjmuje się, że liczba ta nie zmniejszy
się do 2050 roku (ale też nie zwiększy się). Jest to założenie optymistyczne,
uwzględniając prognozowany (dla kraju) istotny spadek liczby ludności w Polsce
z powodu ujemnego przyrostu naturalnego (do 2030 roku o około 2 mln osób),
a także ryzyko trwałej emigracji zarobkowej Polaków oraz potencjalną migrację
ludności wiejskiej do miast (zrównoważenie tych trzech czynników „odwrotną”
migracją – z miast na wieś – spowodowaną stopniową zmianą stylu życia społeczeństwa wiedzy będzie bardzo trudne). Zakłada się, że jeśli proces wyludniania
wsi zostanie zahamowany, to liczba domów do 2050 roku pozostanie w gminie na stałym poziomie. Podstawową strategią realizowaną przez mieszkańców
gminy będzie modernizacja istniejących domów lub ich zastępowanie domami
o wyższym standardzie.
Zakłada się, że obecna liczba samochodów zwiększy się w 2020 roku o 50%
różnicy dzielącej gminę od obecnej krajowej (około 400 samochodów). Czyli
w całej gminie będzie w 2020 roku około 4 100 samochodów. Do 2050 roku
przeciętna liczba samochodów na 1 000 mieszkańców w gminie zwiększy się
o 50% różnicy dzielącej gminę od obecnej unijnej (około 550 samochodów), tym
samym praktycznie osiągnie obecny krajowy poziom nasycenia w samochody.
Łatwo wyliczyć, że przy tym założeniu w całej gminie będzie w 2050 roku około
4 700 samochodów. Do oszacowania korzyści gminy, wynikających z jej wejścia
na drogę realizacji celów Pakietu 3x20 przyjmuje się następujący łańcuch wartości: termomodernizacja → produkcja energii w źródłach OZE (na początku
głównie w biogazowni i w mikrobiogazowniach) → instalowanie pomp ciepła
+ wykorzystanie transportu elektrycznego. Podkreśla się, że taki łańcuch wartości ma uzasadnienie w wynikach oszacowań przedstawionych w Tabelach 5, 6 i 7.
W szczególności z tabel tych wynika, że na obecnym etapie technologicznym
nieefektywne są paliwa pierwszej generacji. Ponadto, że instalowanie pomp ciepła zasilanych energią elektryczną produkowaną w źródłach OZE jest bardzo
korzystne, ale nie ma uzasadnienia stosowanie pomp ciepła zasilanych energią
elektryczną z (kondensacyjnych) elektrowni węglowych. Samochody elektryczne zasilane energią elektryczną produkowaną w źródłach OZE są bardzo korzystne, ale zasilane energią elektryczną z elektrowni węglowych są szkodliwe.
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Tabela 5. Szacunkowe roczne zasoby podażowe (techniczne) energetyki OZE/URE w gminie.

Samochód

Wielkości

tradycyjny

elektryczny

Rzepak i buraki energetyczne, odpowiednio
estry
Energia pierwotna, w jednostkach naturalnych 1,0 tona

biometan
8 tys. m3

Energia pierwotna

11 MWh

80 MWh

Energia końcowa

11 MWh

32 MWhel
+ 36 MWhc

Przejechana droga [tys. km]

40

119

Energia zaliczona do zielonego celu
w Pakiecie 3x20

11 MWh

32 MWh ·2,5
+ 36 MWhc
= 112 MWh
el

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych pozyskanych z gmin w latach 2008–2011.
Tabela 6. Porównanie dla pompy ciepła, przy rocznym zużyciu energii (końcowej) odniesienia równej 50 MWh, dom mieszkalny z lat 197011.

Źródło energii elektrycznej
Lp. Wielkość bilansowa

Elektrownia węglowa
(kondensacyjna)

OZE

1.

Energia odnawialna

10 MWh

50 MWh

2.

Redukcja emisji CO2

0

18 ton

3.

Redukcja paliw kopalnych

10 MWh

60 MWh

Źródło: Opracowanie własne.
Tabela 7. Porównanie dla samochodu elektrycznego, zastępującego samochód tradycyjny
o zużyciu benzyny 6 l/100 km, przy rocznym przebiegu równym 20 tys. km.

Źródło energii elektrycznej
Lp. Wielkość bilansowa

Elektrownia węglowa
(kondensacyjna)

OZE

1.

Energia odnawialna

0

9 MWh

2.

Redukcja emisji CO2

–2 tony (wzrost)

2 ton

3.

Redukcja paliw kopalnych

0

11 MWh

Źródło: Opracowanie własne.
11

J. POPCZYK: Energetyka rozproszona – od dominacji… op. cit.
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Oszacowanie celów Pakietu 3x20 dla gminy przedstawia Tabela 8. W oszacowaniu założono realizację do 2020 roku 50% całego potencjału termomodernizacji.
Oznacza to redukcję zużycia ciepła w gminie wynoszącą około 25%. W rezultacie rynki energii końcowej, energii pierwotnej i emisji CO2 zmniejszają się
o około 10% (wpływ termomodernizacji pomniejszającej te rynki jest większy
niż wpływ niewielkiego wzrostu zużycia energii elektrycznej i umiarkowanego
wzrostu liczby samochodów).
Tabela 8. Realizacja celów Pakietu 3x20 dla gminy.

Redukcja energii
Produkcja energii
Redukcja emisji
pierwotnej (paliw
OZE [GWh]
CO2 [tys. ton]
kopalnych) [GWh]
Cele
Pakietu 3x20

17

31

8

Źródło: Opracowanie własne.

Roczne korzyści finansowe przedstawione w Tabeli 9, osiągalne w horyzontach 2020 i 2050 są bardzo istotne w kontekście wydatków na energię (i paliwa)
w gminie przedstawionych w Tabeli 3. Oczywiście, największe praktyczne znaczenie ma korzyść związana z wynagrodzeniem za zielone certyfikaty na rynku
ciepła, czyli również wprowadzenie stosownej regulacji do ustawy OZE.
Tabela 9. Zgrubne oszacowanie korzyści rozwoju energetyki OZE w gminie.

Lp. Rodzaj korzyści

Wartość [mln zł/rok]

1

2020 (związana głównie z termomodernizacją)

3,5

2

2020 (termomodernizacja + zielone certyfikaty
3,5 + 5
związane głównie z „zielonym” ciepłem)

3

2050 (wynagrodzenie lub uniknięte koszty
związane z redukcją emisji CO2)

7

Źródło: Opracowanie własne.

4. INTERAKTYWNY RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ (IREE)
Autonomizacja infrastruktury energetycznej stawia na nowo problemy techniczne bilansowe i regulacyjne, w tym związane z identyfikacją charakterystyk
mocowo-napięciowych i mocowo-częstotliwościowych węzłów (bilansujących).
Nowoczesne technologie wkraczają w sferę energetyki, głównie w sferę zarządzania energią oraz usług rynkowych. Największą rolę w zmianach energetyki
będą miały następujące technologie:
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1) Inteligentne liczniki12 – otwarcie na wielkie możliwości zarządzania prosumenckimi łańcuchami wartości, w szczególności możliwość kształtowania
profili zapotrzebowania, produkcji i magazynowania energii elektrycznej.
„Licznik inteligentny” nie może być traktowany tylko jako „licznik elektroniczny”, ale jako węzeł komunikacyjny WW z PME.
2) Teleinformatyka13 – tworzenie wirtualnych sieci różnych rodzajów (np.
Wyspy Wirtualne niezależnych inwestorów, wyspy prosumentów instytucjonalnych, np. wielozakładowe grupy przemysłowe, gminy, spółdzielnie
itp.), w których przesył i bilansowanie energii jest realizowane na drodze
wymiany informacji. Również otwarcie się na całkowicie nową jakość,
którą jest Internet rzeczy (IoT – Internet of Things).
3) Energoelektronika14 – masowe stosowanie w odbiornikach energii elektrycznej, przez co coraz mniejsze znaczenie ma domowa instalacja 3x400 V.
Urządzenia z nowoczesnymi przekształtnikami mogą być zasilane z szerokiego zakresu napięć jak i z sieci prądu stałego lub przemiennego. Przekształtniki energoelektroniczne powodują całkowitą zmianę właściwości
charakterystyk odbiorników i także infrastruktury segmentów niezależnych inwestorów (NI) i prosumentów (EP), a w konsekwencji także węzłów infrastruktury elektroenergetycznej WEK. Pozwalają na podłączenie do sieci dowolnych źródeł wytwórczych lub zasobników.
4) Automatyka – nowa rzeczywistość technologiczna w obszarze regulacji
mocy oraz bilansowania energii. Jedną stroną tej rzeczywistości są tradycyjne systemy elektroenergetyczne (czyli wielki i bardzo skomplikowany obszar zjawisk elektromagnetycznych i elektromechanicznych, także zjawisk
termodynamicznych, ale również zjawisk w obszarze automatyki zabezpieczeniowej, regulacji pojedynczych źródeł wytwórczych i układów regulacyjnych nadrzędnych/systemowych)15. Ta rzeczywistość ma podstawowe
znaczenie w kontekście możliwości tworzenia na rynku energii elektrycznej wysp wirtualnych/konwergentnych, które w krótkim czasie (krótkim
w perspektywie procesów zachodzących w elektroenergetyce) pobudzą nowy
jakościowo, bardzo silny etap konkurencji. Jeszcze ważniejsze znaczenie
ma rozpoczynający się już proces autonomizacji infrastruktury energetycznej na najniższym poziomie, mianowicie w masowym segmencie energety12

K. DĘBOWSKI: Licznik inteligentny EP wg iLab EPRO, BŹEP, nr kat. 1.2.02, Gliwice 2015,
www.klaster3x20.pl, (podstrona CEP).

13

R. WÓJCICKI: Informatyka EP, BŹEP, nr kat. 1.2.06, Gliwice 2015, www.klaster3x20.pl (podstrona CEP).

14

J. MICHALAK, M. ZYGMANOWSKI: Przekształtniki energoelektroniczne w EP, BŹEP, nr kat.
1.2.07, Gliwice 2015, www.klaster3x20.pl (podstrona CEP); J. MICHALAK, M. ZYGMANOWSKI:
Charakterystyki obciążenia typowych odbiorników energii w gospodarstwach domowych,
BŹEP, nr kat. 1.2.07, Gliwice 2015, www.klaster3x20.pl (podstrona CEP).

15

A. NOCOŃ: Regulacja rozproszonych źródeł energii elektrycznej w instalacjach on/off grid,
BŹEP, nr kat. 1.3.04, Gliwice 2015, www.klaster3x20.pl (podstrona CEP).
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ki prosumenckiej, którym jest segment domów jednorodzinnych. Potencjał
w tym zakresie jest trudny do przecenienia. Jest zrozumiałe, że uwolnienie
potencjału wymaga uwolnienia się od „gorsetu” koncepcji regulacji mocy
oraz bilansowania energii obowiązującego dotychczas ogólnie w sposób bezdyskusyjny (na całym świecie) w systemach elektroenergetycznych. Oczywiście, wykorzystanie tego potencjału wymaga innowacyjnego (w kategoriach
innowacji przełomowej) podejścia do PME (Prosumencka Mikroinfrastruktura Energetyczna) jako obiektu regulacji/sterowania16.
Wymienione technologie (już istniejące) pozwalają na uruchomienie inteligentnego rynku energii elektrycznej IREE, brak jest natomiast mechanizmów rynkowych. W opracowaniu pokazano tylko niektóre aspekty funkcjonowania IREE,
kładąc nacisk głównie na Wirtualną Wyspę. Model IREE ma największy początkowy potencjał rozwojowy na obszarach wiejskich, które są naturalną kolebką
energetyki EP. Wynika to z właściwości zapotrzebowania na energię elektryczną
na obszarach wiejskich (mała gęstość powierzchniowa zapotrzebowania), z zasobów charakterystycznych dla tych obszarów (rolnictwo energetyczne) oraz ze
względu na potrzebę ich pilnej reelektryfikacji. Wymienione trzy czynniki będą
w kolejnych latach przyczyną bardzo silnych interakcji między segmentami rynkowymi EP, NI oraz WEK (wielkoskalowa energetyka korporacyjna). Trzeba także
uwzględnić, że model IREE ma bardzo duży potencjał rozwojowy w środowisku
smart city. Decyduje o tym wiele czynników, ale jednym z najważniejszych jest
(będzie) Internet rzeczy oraz samochody elektryczne. Istoty Internetu rzeczy na
rynku energii elektrycznej trzeba upatrywać w jego bardzo silnym interaktywnym
powiązaniu z taryfami dynamicznymi. Te z kolei są kluczem do przebudowy energetyki miejskiej charakteryzującej się wielkim nasyceniem małych odbiorników
energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i dużym potencjałem przebudowy transportu w kierunku elektrycznego (samochód elektryczny, ale także Car
Sharing, zarządzanie ruchem miejskim).
Kluczową rolę w budowie IREE odegra Wirtualna Wyspa. Pod tym pojęciem
kryje się wirtualny obszar, w skład którego wchodzą producenci energii, odbiorcy, handlowcy (pośrednicy) oraz zarządcy (OH – operator handlowy, OHT – operator handlowo-techniczny). Model IREE jest modelem rynku konwergentnego,
uwzględniającym potencjalną dynamikę interakcji mechanizmów istniejącego
rynku WEK oraz mechanizmów powstającego rynku pretendentów – niezależnych inwestorów (NI) i prosumentów (EP). Podstawową infrastrukturą rynkową i bilansującą, na której będzie bazować IREE są: pozyskane z rynku WEK
operatorskie usługi przesyłowe (OSP), Rynek Bilansujący (RB), Towarowa Giełda Energetyki (TGE), rynek kontraktów bilateralnych energii, operatorzy OH
i OHT, taryfy sprzedawców zobowiązanych (SZ), czyli istniejące mechanizmy,
ale dostosowane do nowej rzeczywistości i nowych parametrów. Operatorzy
OH i OHT przejmą część: Rynku Bilansującego (RB), Rynku Dnia Następnego

16

M. FICE: Prosumencka mikroinfrastruktura… op. cit.
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(RDN) i Rynku Dnia Bieżącego (RDB) w zakresie obszaru Wirtualnej Wyspy
(Rysunek 1), tworząc taryfy dynamiczne.
Segmenty rynkowe NI oraz EP w pierwszym etapie rozwoju modelu IREE
będą się kształtować odrębnie, a następnie zaczną się przenikać w konwergentnym podprocesie rynkowym NI-EP. Sekwencja rozwojowa będzie następująca.
Najpierw będą powstawać odrębne (budynkowe i nie tylko) prosumenckie mikroinfrastruktury energetyczne PME, odrębne (lokalne: wiejskie, gminne, osiedlowe, przemysłowe itp.) prosumenckie inteligentne sieci energetyczne PISE17,
odrębne inwestycje wytwórcze NI. Indywidualne mikroinfrastruktury PME, indywidualne sieci PISE, indywidualne inwestycje wytwórcze NI będą na początku najczęściej przyłączone do KSE, a następnie będą się stopniowo autonomizować (zyskiwać zdolność pracy w trybie semi off grid); część indywidualnych
PME, indywidualnych PISE, indywidualnych inwestycji NI będzie budowana
od razu do pracy autonomicznej. Podproces rynkowy NI-EP będzie się konsolidował głównie za pomocą inteligentnej infrastruktury. W wyniku będą powstawały wirtualne „elektrownie” (NI), wirtualne „sieci” (PME, PISE, NI), aż do
wysp konwergentnych w postaci „plastrów sera z dziurami, sklejonymi” z KSE.
Rysunek 1. Wizualizacja Wyspy Wirtualnej, ze źródłami rozproszonymi, bez sieci dystrybucyjnej, z funkcją OHT.

Źródło: Opracowanie własne.

17

J. POPCZYK: Energetyka prosumencka, od sojuszu polityczno-korporacyjnego do energetyki prosumenckiej w społeczeństwie prosumenckim, BŹEP, nr kat. 1.1.06, Gliwice 2014,
www.klaster3x20.pl (podstrona CEP).
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W Polsce kluczowymi niezależnymi inwestorami NI od połowy minionej dekady
są inwestorzy w obszarze energetyki wiatrowej NI-WW (inwestycje w postaci
3 800 MW mocy zainstalowanej, zapewniające 5% krajowej produkcji energii
elektrycznej); w ostatnich latach duża część zagranicznych inwestorów NI-WW
wycofała się z Polski, a ich rynek przejęły grupy PGE i Energa. Z drugiej strony grupa Tauron stara się sprzedać swoje aktywa wiatrowe, aby uzyskać poprawę wskaźnika EBITDA, ułatwiającą finansowanie bloku węglowego (910 MW
w Jaworznie) na rynkach kapitałowych. Kluczowymi prosumentami są prosumenci przemysłowi (PKN Orlen, Anwil, KGHM, JSW itd.; około 70 prosumentów
o jednostkowej mocy elektrycznej źródeł kogeneracyjnych od 0,5 do 350 MW;
łącznie około 1 600 MW mocy zainstalowanej, 5% produkcji energii elektrycznej). Kluczowymi potencjalnymi segmentami budynkowej energetyki EP są następujące segmenty: 6 mln domów jednorodzinnych, 450 tys. bloków mieszkalnych (6 mln mieszkań), 300 tys. gospodarstw rolnych małotowarowych, 1,8 mln
MiŚP. Kluczowymi potencjalnymi segmentami instytucjonalnych integratorów
„biernych” na rynku EP są segmenty: 120 tys. wspólnot mieszkaniowych, 4 tys.
spółdzielni mieszkaniowych, 400 urzędów miejskich, 500 urzędów gmin wiejsko-miejskich, 1 600 urzędów gmin wiejskich, 16 urzędów wojewódzkich.
Wirtualna Wyspa to obszar (wirtualny) źródeł, odbiorców i zasobników. Ta
infrastruktura energetyczna nie jest połączona przepływem energii elektrycznej
sieciami dystrybucyjnymi, lecz wymianą informacji. Nadrzędną funkcję zarządczą pełni Operator Handlowo-Techniczny, czyli niezależny inwestor, integrator
wysp wirtualnych (NI-IWW) wyposażony, oprócz infrastruktury teleinformatycznej, w regulacyjne źródła klasy 1 MW (biogazowe z zasobnikami biogazu
klasy 10 MWh, w rezerwie gazowe) oraz źródła wiatrowe (jako przykład dla
niezależnych inwestorów/wytwórców w wielkoskalowej energetyce wiatrowej,
mogą to być oczywiście również źródła fotowoltaiczne). NI-IWW realizuje zadania wirtualnej (handlowej) integracji tych źródeł z odbiorcami TPA, w tym
z odbiorcami posiadającymi własne zasoby regulacyjne (układy gwarantowanego zasilania, DSM/DSR, IoT, itp.) i prosumentami.
NI-IWW ryzykuje na rynku jako dostawca energii i pośrednik w sprzedaży
energii (w przypadku zbyt małego zapasu zasobów regulacyjnych będzie musiał
współpracować z WEK w obrocie energią). Z jednej strony może wydawać się,
że jest to znaczne ryzyko, ale z drugiej strony bilansowanie energii w takim
obszarze, dzięki odpowiednim mechanizmom technicznym i finansowym, może
okazać się korzystniejsze w porównaniu do WEK. Po komunikacie Komisji Europejskiej nt. polityki energetycznej w lutym 2015 otwiera się szansa dla nowego
rodzaju niezależnych inwestorów NI-IWW (wcześniejsi to: NI-WK – wytwórcy w obszarze wielkoskalowej kogeneracji węglowej, ustawa PURPA z 1982 r.;
NI-H – przedsiębiorcy handlujący na ryzyko energią elektryczną z WEK na
zasadzie TPA; NI-WW – niezależni inwestorzy w wielkoskalowej energetyce
wiatrowej). Plany budowy nowych bloków węglowych (cztery bloki o mocy do
1 100 MW na węgiel kamienny i dwie elektrownie po 6 400 MW każda na
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węgiel brunatny18), bloków jądrowych (cztery po 1 600 MW) są nieracjonalne w perspektywie kształtowania się zapotrzebowania na energię elektryczną
w Polsce. Zapotrzebowanie to, niezależnie od rozwoju gospodarczego, nie będzie
rosło. Odrębną sprawą jest niedostosowanie bloków o mocy jednostkowej 900
–1 100 MW i elektrowni o mocach jednostkowych do 6 400 MW (zbyt dużych)
do wielkości (małej) KSE i do profilu zapotrzebowania KSE (cechującego się
dużymi w ciągu roku, różnicami między dolinami i szczytami zapotrzebowania
dobowego mocy: 13 GW – najniższe, 25 GW – najwyższe). Skutkować to będzie
wielkimi problemami regulacyjnymi i obniżeniem sprawności bloków. Energetyka EP oraz NI-IWW takiego ryzyka nie spowodują. Problemy regulacyjne
będą natomiast coraz skuteczniej rozwiązywane w formule wysp wirtualnych,
które będą naturalnym środowiskiem wykorzystania/integracji takich zróżnicowanych zasobów, jak: źródła wytwórcze o wymuszonej, losowej produkcji
w postaci elektrowni wiatrowych klasy 2 MW z jednej strony i „dachowych”
źródeł PV z drugiej strony, ale także biogazowe źródła regulacyjne (z zasobnikami biogazu) klasy 1 MW. Innymi zasobami wysp wirtualnych będą zintegrowane usługi DSM/DSR, zimnej rezerwy UGZ, wreszcie taryfa dynamiczna.
Wyspa wirtualna jest środowiskiem, w którym pojawia się wiele nowych zagadnień optymalizacyjnych o podstawowym znaczeniu praktycznym, ale także
bardzo ciekawych z teoretycznego punktu widzenia (teoretyczne modelowanie
tych zagadnień jest ważne dla praktycznego kalibrowania rynku IREE). Jednym
z takich zagadnień będzie zagadnienie ERP – Ekonomiczny Rozdział Produkcji. Chodzi tu o zagadnienie podobne (nawet w dużym stopniu analogiczne) do
fundamentalnego zagadnienia optymalizacyjnego z przeszłości, mianowicie do
zagadnienia systemu ERO (Ekonomiczny Rozdział Obciążenia) w KSE. System ERO był w energetyce WEK podstawowym mechanizmem optymalizacji
kosztów zmiennych (paliwowych) w KSE. W nowym zagadnieniu ERP wystąpi
całkowicie nowa struktura kosztów krańcowych: zerowy koszt krańcowy dla
źródeł wiatrowych i PV oraz koszt krańcowy źródeł biogazowych równy kosztowi substratów (podkreśla się, że takich zagadnień i wielu innych z obszaru wysp
WW dotychczas na rynku energii elektrycznej nie rozwiązywano).

5. ZAGADNIENIA REGULACYJNE W WIRTUALNEJ WYSPIE
W przedstawionym modelu główne znaczenie z punktu widzenia zarządzania
wyspą WW ma operator OHT WW (Operator Handlowo Techniczny Wirtualnej
Wyspy) – jest to bezpośrednie nawiązanie do operatora OHT na funkcjonującym
rynku WEK. Do funkcji handlowych operatora OHT WW należy bilansowanie
energii według równania (1); przyjmuje się, że jest to bilansowanie w przedziałach transakcyjnych: 5, 10, 15, 30, 60 minut, opcjonalnie.
18

M. KUDEŁKO: Koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej z projektowanych elektrowni
dla kompleksów złożowych węgla brunatnego Legnica i Gubin oraz sektora energetycznego
w Polsce, Kraków 2012, www.greenpeace.pl [15.05.2015].
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(1)

gdzie:
Egi – jest energią wyprodukowaną w źródle (wykorzystaną z zasobnika) i, i = 1
… k, Eoi natomiast energią zużytą przez odbiorcę (pobraną przez zasobnik) i,
i = 1 … l.
Kryterium to oznacza, że wyspa WW jest „niewidoczna” na rynkach WEK:
giełdowych, zarówno RDB, jak i RDN, przede wszystkim jednak jest niewidoczna na technicznym rynku RB operatora OSP. Z kolei do funkcji technicznych
operatora OTH WW należy bilansowanie mocy chwilowych, będących funkcjami czasu, według równania (2) podobnego do równania (1).


  





  

(2)

Kryterium to oznacza, że wyspa WW jest „niewidoczna” dla współczesnych
systemów regulacji pierwotnej i wtórnej KSE. Kryterium mocowo-regulacyjne
musi uwzględniać, że mikroinfrastruktura/infrastruktura prosumencka jest coraz intensywniej wyposażana w energoelektronikę zarówno po stronie odbiorników, jak i źródeł OZE (i nie tylko tych źródeł). Regulator mocy wyspy WW
będzie działał w oparciu o wielowymiarowy sygnał sterowniczy do realizacji
kryterium mocowo-regulacyjnego, kształtowany w środowiskach węzłów bilansujących rzeczywistej (elektroenergetycznej) sieci rozdzielczej, do których
są przyłączone źródła (węzły wytwórcze) oraz odbiorcy TPA (węzły odbiorcze)
i prosumenci (węzły prosumenckie) „należący” do wyspy WW.
Tak jak Wirtualna Wyspa nie powinna być widoczna dla systemu elektroenergetycznego, tak PME również powinno być transparentne dla Wirtualnej
Wyspy lub widoczne w ograniczonym zakresie (np. jako źródło lub zasobnik,
czyli pełnić określoną rolę bilansującą w strukturze WW), czyli minimalizować
przepływ energii (EPME) na granicy PME i zewnętrznej sieci energetycznej:
(3)
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gdzie:
Eg – energia źródeł, Eo – energia odbiorników, Ez – energia zasobników, TWW
– okres bilansowania energii w PME, zależny od okresu bilansowania w KSE
lub WW.
Podane kryterium wydaje się dobrze odzwierciedlać rolę PME jako węzła bilansującego energię elektryczną dla WW. Wartość dodatnia EPME oznacza eksport
energii do KSE, a wartość ujemna – import energii z KSE. Kryterium to będzie
odpowiednie dla PME w pierwszym etapie rozwoju IREE, w których nadmiar
energii będzie sprzedawany (np. ze względu na brak zasobnika). Szczególnym
przypadkiem będzie dążenie do pełnego bilansowania energii w PME:


 



 




 




(5)

  

Wykorzystanie zasobnika akumulatorowego do bilansowania energii w PME
wymusza:

  




(6)

gdzie:
Eg_z – energia źródeł przekazana do zasobnika, ηz – sprawność (ładowania) zasobnika.
Kryterium nr 1 nie pokazuje jeszcze transparentności PME dla regulacji pierwotnej w KSE (WW), ale pociąga za sobą kolejne, związane z bilansowaniem mocy.
Bilansowanie mocy chwilowej w PME (PPME) w celu zminimalizowania przepływu
energii na styku PME i zewnętrznej sieci energetycznej w dowolnie krótkim czasie:

  

(7)



  




  




  




 

(8)

gdzie:
Pg(t) – moc chwilowa źródeł, Po(t) – moc chwilowa odbiorników, Pz(t) – moc
chwilowa zasobników.
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Podane kryterium wydaje się dobrze odzwierciedlać rolę PME jako węzła bilansującego moc dla WW. Wartość dodatnia PPME oznacza eksport energii do KSE,
a wartość ujemna – import energii z KSE. Kryterium to będzie odpowiednie
dla PME w pierwszym etapie rozwoju IREE, w których nadmiar energii będzie
sprzedawany (np. ze względu na brak zasobnika). Szczególnym przypadkiem
będzie dążenie do autonomii PME i braku interakcji w regulację w KSE i WW:

 




 




 




  

(9)

Systemy regulacji WW w najprostszej postaci będą tworzone z jednej strony
przy odwzorowaniu KSE (sieci rozdzielczych nN, SN, 110 kV) w postaci „miedzianej płyty”19, z drugiej natomiast strony od początku powinny uwzględniać
wielki potencjał kształtowania profili odbiorców, a przede wszystkim prosumentów. Koncepcja miedzianej płyty w odniesieniu do wyspy WW ma bezpośrednie odniesienie do identycznej koncepcji zastosowanej dwukrotnie w historii
elektroenergetyki WEK. Po raz pierwszy było to w przypadku systemu ERO.
Podkreśla się, że początki łączenia systemów regionalnych w system KSE miały miejsce w latach 60. ubiegłego wieku. System ERO funkcjonował na miedzianej płycie (chociaż taka nazwa w odniesieniu do ERO nie była stosowana),
czyli bez uwzględniania rozpływów w sieci przesyłowej NN i zamkniętej sieci
110 kV praktycznie aż do końca ubiegłego wieku. Po raz drugi koncepcja miedzianej płyty (jawnie już nazwana), została zastosowana w procesie tworzenia
rynku energii elektrycznej w oparciu o zasadę TPA, znowu w obszarze sieci
przesyłowej NN i zamkniętej sieci 110 kV. Za istotne uznaje się, że dotychczasowe próby (przynajmniej dwukrotne: na przełomie lat 2003 i 2004 oraz na
przełomie poprzedniej i obecnej dekady) zastąpienia koncepcji miedzianej płyty
w konstrukcji opłaty przesyłowej (w obszarze sieci zamkniętych NN i 110 kV)
bardziej prokonkurencyjną koncepcją cen węzłowych nie dały na razie rezultatu.

PODSUMOWANIE
Przedstawione oszacowania dla gminy wiejskiej nie pozostawiają wątpliwości
odnośnie potencjału samowystarczalności energetycznej. Znamienne przy tym,
iż przedstawiona analiza bilansu uzasadnia konieczność fundamentalnej zmiany
w podejściu do energetyki gminy wiejskiej. Mianowicie, bezpieczeństwo energetyczne przestaje być „autonomicznym” celem. Bezpieczeństwo to staje się
„produktem ubocznym” działań, które muszą być podjęte w gminach celem ich
pobudzenia gospodarczego z jednej strony, przy jednoczesnym zapewnieniu im

19

Pojęcie „miedzianej płyty” odnosi się do modelu bilansowania energii elektrycznej, w którym nie uwzględnia się ograniczeń sieciowych.
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awansu cywilizacyjnego (włączenia w obszar korzyści związanych z szokowo
następującym postępem technologicznym).
W takiej perspektywie działania prowadzące do samowystarczalności energetycznej powinny być skupione na zadaniach, które muszą być w każdej gminie sukcesywnie rozwiązywane w kolejnych latach. W sposób najwyraźniejszy
mogą one być ześrodkowane wokół długoterminowego gminnego programu „rewitalizacji zasobów mieszkaniowych i modernizacji rolnictwa”. Program taki
jest nieuchronny ze względu na strategię unijną (dyrektywy 2009/28, 2010/31
i inne, także biała księga transportowa). Przede wszystkim jest jednak w interesie gminy (poprawa bilansu płatniczego, poprawa efektywności energetycznej
w budownictwie i w transporcie, dywersyfikacja produkcji rolnej, realizacja koniecznej reelektryfikacji, poprawa środowiska, dostęp ludności do zaawansowanej inteligentnej infrastruktury).
Kolejność działań prowadzących do samowystarczalności, wynikająca z fundamentalnych czynników jest następująca: głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych (z wykorzystaniem technologii domu pasywnego), instalacja
źródeł wytwórczych OZE (mikrobiogazowni, ogniw PV, mikrowiatraków, pomp
ciepła), stopniowa implementacja transportu elektrycznego (samochody, ciągniki). Do sprawnego zarządzania gminną energetyką potrzebne jest sukcesywne
rozwijanie w gminie infrastruktury Smart Grid EP (energetyka prosumencka). Z bilansowego punktu widzenia najważniejsze jest porównanie potencjału
produkcji energii elektrycznej z jej zapotrzebowaniem w trzech segmentach.
Pierwszym jest tradycyjny segment popytowy (dotychczasowe zapotrzebowanie:
oświetlenie, AGD itp.), drugim jest energia napędowa do pomp ciepła, a trzecim transport elektryczny. Dla oszacowania łącznego zapotrzebowania energii
elektrycznej w wymienionych trzech segmentach w 2050 roku zakłada się sytuację demograficzną w gminie taką jak w Polsce, czyli spadek liczby ludności
o 15% oraz niezmienną liczbę domów i samochodów. Wówczas suma zapotrzebowania na energię elektryczną w wymienionych trzech segmentach wynosi nie
więcej niż 29 GWh, z następującym podziałem: 7 GWh – segment tradycyjny,
11 GWh – transport elektryczny i do 11 GWh – ciepłownictwo (tyle wynosiłaby
energia napędowa do pomp ciepła, gdyby całe ciepło po termomodernizacji było
produkowane tylko w pompach ciepła). Z drugiej strony istniejące zasoby OZE (Tabela 4) dają możliwość produkcji energii elektrycznej w ilości 50 GWh (rolnictwo
energetyczne – 30 GWh, gospodarka leśna – co najmniej 1 GWh, mikrowiatraki
– 9 GWh, ogniwa PV – 9 GWh).
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STRESZCZENIE
Autonomiczny rejon energetyczny można traktować jako rzeczywisty obszar, np.
osiedle, wieś, gminę oraz obszar wirtualny, np. wirtualna elektrownia, w których
producenci i odbiorcy połączeni są siecią biznesową. W artykule przedstawiono
dwa warianty.
Wariant pierwszy to rzeczywisty autonomiczny region energetyczny w obszarze gminy lub związku gmin, tworzących spółdzielnię energetyczną. Drugi
wariant to utworzenie wirtualnego obszaru (wirtualnej wyspy), w której produkcja oraz odbiorcy nie są połączeni za pomocą jednej sieci dystrybucyjnej,
ale przesyłem informacji o cenach i chwilowym oraz prognozowanym zużyciu
i produkcji. Na potrzeby wariantu pierwszego wprowadzono reprezentatywną
gminę wiejską, która nie jest gminą „średnią/statystyczną”, ale gminą rzeczywistą. Dla tej gminy przedstawiono rzeczywiste wartości charakteryzujące potencjał energetyczny gminy oraz rzeczywiste potrzeby energetyczne. Pokazano
również wybrane aspekty ekonomiczne zapotrzebowania energetycznego gminy
oraz jej przebudowy na gminę samowystarczalną.
W przypadku wariantu drugiego przedstawiono koncepcję interaktywnego
rynku energii elektrycznej oraz wprowadzono pojęcie wirtualnej wyspy (wyspy
inteligentnej), w której zarządcą energetycznym jest operator handlowo-techniczny (OHT).

AUTONOMOUS ENERGY REGIONS
SUMMARY
The article presents two concepts of creation of the autonomous energy region
(AER). Both concepts, however, are functionally related to each other. The first
is an autonomous energy region of the self-sufficient rural commune. The second
is a virtual energy region in the form of a virtual energy island (VEI) and intelligent electricity market (IEM).
The concept assumes that a model of autonomous energy region will include
a consortium of rural communities. A single commune with established energy
economy model could be a starting point in the construction process of AER.
The essence of the AER model is to show the possibilities of using pre-existing
reserves in productive rural areas in Poland. The concept is a model solution in
the whole area of structural remodeling of Polish agriculture and rural areas. The
article shows the energy resources of rural areas on the example of real commune
– representative commune. It also presents characteristics of the representative
commune, and its energy balance.
The second possibility to obtain autonomy is to build a VEI and IEM. This is
not a typical autonomy, because in this concept virtual energy island is a virtual
area, where there is no, physically/directly, energy transfer between the producer/
prosumer and the consumer. However, information about instantaneous power de-
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mand is transmitted to producer, and producer must adapt and balance the power
in the VEI. This type of system requires the use of modern transmission systems,
control systems and interactions between consumers/prosumers and VEI.
Key words: rural communities, energy autonomy, interactive electricity market,
virtual energy island

NOTA O AUTORACH
Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – dyrektor Centrum Energetyki Prosumenckiej,
jednostki międzywydziałowej Politechniki Śląskiej. Znany orędownik energetyki
rozproszonej i prosumenckiej. Jest autorem i współautorem 4 książek, 5 skryptów
uczelnianych i ponad 300 artykułów dotyczących energetyki (elektroenergetyki,
gazownictwa, ciepłownictwa oraz zaopatrzenia i wykorzystania energii ogólnie).
Dr inż. Marcin Fice – adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej
w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki. Autor i współautor 49 artykułów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w głównej mierze o tematyce techniki
napędu spalinowego i elektrycznego samochodów oraz energetyki prosumenckiej.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 356

15.01.2016 13:34

Krzysztof Dębowski
Wydział Elektryczny
Politechnika Śląska

Robert Wójcicki
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Politechnika Śląska

OD LICZNIKA PRZEZ INTERNET DO INTELIGENTNEJ ENERGETYKI
Słowa kluczowe: licznik inteligentny, Internet, smart grid, profil mocy, instalacja fotowoltaiczna

WSTĘP
Niniejsze opracowanie przedstawia analizę wpływu rozwoju rynku prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na kształtowanie się profilu zapotrzebowania na
moc w KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) o różnych porach roku. Na
potrzeby opracowania założono, że w najbliższych kilku latach zostanie osiągnięty limit mocy zdefiniowany przez ustawodawcę. Tym samym będzie działać
około 100 tys. fotowoltaicznych instalacji prosumenckich o mocy około 3 kW
oraz 50 tys. takich instalacji o mocy zbliżonej do 10 kW. Po wyczerpaniu limitów
mocy kwalifikujących prosumentów do taryf gwarantowanych, przewiduje się
jednak dalszy rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych i w perspektywie roku 2030 ich liczba może osiągnąć nawet 2 mln lub więcej.

1. ANALIZA WPŁYWU PROSUMENCKICH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
NA PROFIL KSE
Uchwalenie przez Sejm w lutym 2015 roku nowych regulacji dotyczących odnawialnych źródeł energii wprowadziło nowe zasady wsparcia dla mikroinstalacji
prosumenckich. Posłowie wprowadzili do prawodawstwa zapisy umożliwiające
stosowanie taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy poniżej 10 kW,
a instalacje te podzielono na dwa zakresy mocy kwalifikujących się do wsparcia.
Moce te określono na 3 kW (dla instalacji o sumarycznej maksymalnej mocy nie
większej niż 300 MW) oraz 10 kW (dla instalacji o sumarycznej maksymalnej
mocy nie większej niż 500 MW) i dla tych zakresów zróżnicowano poziomy
wsparcia. Dodatkowo wprowadzono zapisy umożliwiające bilansowanie energii
(bez kosztów dystrybucji) w okresach półrocznych, co umożliwi prosumentom
korzystanie z sieci elektroenergetycznej jak z akumulatora, wprowadzając do sieci
wyprodukowaną i nie zużytą na potrzeby własne energię w ciągu dnia, a pobierając ją w nocy czy też zimą, płacąc tylko opłaty przesyłowe.
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Ustanowienie takiego prawa zapoczątkuje rozwój instalacji prosumenckich
w naszym kraju, z czego przewiduje się, że istotna część budowanych mikroinstalacji będzie instalacjami fotowoltaicznymi.
1.1. Dane źródłowe
Analiza wpływu fotowoltaicznych mikroinstalacji prosumenckich została wykonana na podstawie danych gromadzonych przez portal www.pvmonitor.pl. Portal
ten umożliwia bieżącą rejestrację rzeczywistych danych pochodzących z różnego rodzaju instalacji prosumenckich, lecz przeważają w nim instalacje oparte
o technologie fotowoltaiczne. Na początku maja 2015 roku na portalu pvmonitor.pl
zarejestrowanych było 97 instalacji, z czego w maju pracowało 75 z nich. Ich
moc znamionowa wynosiła od kilkuset W do 44 kW. Podczas analizy wykorzystano dane pochodzące z położonych w różnych rejonach Polski (Rysunek 1)
niekomercyjnych prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy znamionowej do 10 kW, która jest typowa dla instalacji prosumenckich pracujących w gospodarstwach domowych. Ich głównym celem jest generacja energii
elektrycznej przede wszystkim na potrzeby własne właściciela – użytkownika.
W związku z rozwojem portalu pvmonitor.pl liczba analizowanych w kolejnych
okresach instalacji rosła, a ich średnia moc znamionowa zmieniała się, oscylując jednak w przedziale 3–4 kW. Analizę przeprowadzono dla danych z okresu
letniego, zimowego oraz przejściowego, wybierając reprezentatywny dzień dla
danego sezonu. W każdym z okresów wyznaczono typową instalację fotowoltaiczną jako średnią spośród instalacji zarejestrowanych na portalu pvmoinitor.pl,
uśredniono również uzyski osiągane przez pracujące instalacje.
Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku1,
liczba wszystkich budynków w Polsce w 2011 roku wyniosła 6,1 mln, z czego
jednorodzinne budynki mieszkalne stanowiły ponad 90%, gdyż w 2011 roku ich
liczba wyniosła ponad 5,5 mln. Zakładając, mimo niesprzyjających uwarunkowań ekonomicznych i formalno-prawnych, rozwój prosumenckich mikroinstalacji
w Polsce, i porównując go z rozwojem instalacji fotowoltaicznych w Niemczech
sprzed kilku lat2, gdzie pod koniec 2014 roku osiągnięto łączną moc znamionową
38,5 GW (liczba instalacji przekroczyła 1,4 mln) realne staje się oszacowanie, że
w horyzoncie 2020–2025 liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce może
osiągnąć 500 000. Stanowić to będzie około 9% jednorodzinnych budynków
mieszkalnych oraz 8% wszystkich budynków. Biorąc pod uwagę ogólnoświatowe tendencje rozwoju energetyki rozproszonej oraz cele emisyjne określone przez
Parlament Europejski, należy założyć, że rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych
1

Narodowy Spis Powszechny, Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/ [10.03.2015].

2

Recent Facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer ISE, styczeń 2015, www.ise.
fraunhofer.de/en/publications/veroeffentlichungen-pdf-dateien-en/studien-und-konzeptpapiere/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 358

15.01.2016 13:34

K. DĘBOWSKI, R. WÓJCICKI

359

w Polsce będzie się również dynamicznie rozwijał i w roku 2030 może osiągnąć
2 mln instalacji fotowoltaicznych. Stanowić to będzie mniej niż 36% budynków
mieszkalnych oraz 33% całkowitej ilości budynków. Stąd też, w dalszej części
opracowania przeanalizowano wpływ na profil zapotrzebowania KSE 500 tys.
oraz 2 mln prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Rysunek 1. Rozmieszczenie fotowoltaicznych instalacji prosumenckich monitorowanych
przez portal pvmonitor.pl w dniu 11.05.2015.

Źródło: Na podstawie www.pvmonitor.pl [10.05.2015].

1.2. Sezon letni
Sezon letni charakteryzuje się najlepszymi warunkami dla pracy instalacji fotowoltaicznych ze względu na długi dzień, wysokie położenie słońca oraz bardzo
częstą słoneczną pogodę. W tym okresie instalacje fotowoltaiczne osiągają największe dobowe i miesięczne uzyski. Również w tym okresie charakterystyka
zapotrzebowania mocy KSE kształtuje się w specyficzny sposób, gdyż dzięki długim dniom, zmniejsza się zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym, związanym w dużej mierze z wykorzystaniem sztucznego oświetlania. W zamian za
to, uwypukla się znacząco szczyt przedpołudniowy, bardzo często przewyższając
szczyt wieczorny. Dodatkowo, deficyty w szczycie letnim mogą mieć w Polsce
przyczynę w obniżeniu zdolności wytwórczych bloków węglowych w wysokich
temperaturach otoczenia, co jest spowodowane trudnościami w układach chłodzenia tych bloków, zwłaszcza w wypadku otwartych obiegów chłodzenia.
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Na wykresie z Rysunku 2 czerwonym kolorem zaznaczono zapotrzebowanie mocy KSE (oś Y po prawej stronie) w dniu 7.07.2014 r.3 Zielonym kolorem (oś Y po lewej stronie) zaznaczono uśrednioną przeskalowaną moc chwilową 29 niekomercyjnych instalacji prosumenckich o mocy do 10 kW objętych
monitoringiem prowadzonym przez portal www.pvmonitor.pl, zainstalowanych
w różnych punktach kraju i pracujących tego dnia.
Rysunek 2. Profil KSE na tle 100 tys. instalacji prosumenckich 3 kW i 50 tys. instalacji
prosumenckich 10 kW w lipcu.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z www.pvmonitor.pl i www.pse.pl
[7.07.2014].

Moc tych instalacji przeskalowano do 5,33 kW, która to wartość jest średnią
mocą instalacji OZE o mocy poniżej górnych progów wsparcia Ustawy o OZE.
Kolorem niebieskim oznaczono skorygowane zapotrzebowanie mocy KSE (oś Y
po prawej stronie) o prognozowaną moc dostarczaną przez 100 tys. instalacji
o mocy 3 kW i 50 tys. instalacji o mocy 10 kW, co w sumie daje źródła wytwórcze o sumarycznej mocy 800 MW. W okresie letnim można zaobserwować
wpływ mikroinstalacji na zmniejszenie i wypłaszczenie szczytu przedpołudniowego maksymalnie o około 0,4 GW.
Analogiczną symulację wykonano dla 2 mln mikroinstalacji fotowoltaicznych pracujących po roku 2030 (Rysunek 3). Na wykresie wyraźnie uwidacznia
się całkowite zredukowanie szczytu przedpołudniowego, gdzie wartości zapotrzebowania na moc KSE spadają o godzinie 12:00 z wartości 21,20 GW do
17,09 GW.

3

Zapotrzebowania mocy KSE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., www.pse.pl
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Rysunek 3. Profil KSE na tle 2 mln 4 kW instalacji prosumenckich w lipcu.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z www.pvmonitor.pl i www.pse.pl
[7.07.2014].

1.3. Sezon zimowy
Sezon zimowy charakteryzuje się zupełnie innym kształtem profilu zapotrzebowania mocy KSE. W tym okresie wzrasta całkowite zapotrzebowanie kraju na
energię elektryczną, co jest związane z intensywnym wykorzystaniem sztucznego oświetlenia oraz zwiększeniem zapotrzebowania energii elektrycznej do
celów grzewczych. Dodatkowo, wraz ze skracającymi się dniami znacząco uwypukla się szczyt wieczorny, który osiąga najwyższe w skali roku wartości.
Na przełomie roku instalacje fotowoltaiczne działają najsłabiej, a w przypadku pokrycia ich śniegiem, generacja energii elektrycznej całkowicie lub prawie
całkowicie zanika, więc kształtowanie profilu mocy KSE przez większość sezonu zimowego jest na bardzo niewielkim poziomie. Pojawiają się jednak dni,
w których produkcja energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych w sezonie zimowym znacząco wzrasta, lecz takich dni nie ma w ciągu zimy zbyt
wiele. Na wykresie (Rysunek 4) czerwonym kolorem zaznaczono zapotrzebowanie mocy KSE w dniu 7.01.2015 r.4 Kolorem niebieskim oznaczono skorygowane zapotrzebowanie mocy KSE o prognozowaną moc dostarczaną przez
prosumenckie instalacje fotowoltaiczne o sumarycznej mocy 800 MW, których
wpływ na kształtowanie profilu KSE jest w tym okresie marginalny.
W sezonie zimowym wpływ 2 mln prosumenckich instalacji fotowoltaicznych
(Rysunek 5) o mocy 4 kW każda, zaczyna być już zauważalny i dnia 7.01.2015 r.
o godzinie 12:00 spowodowałby zmniejszenie zapotrzebowania na moc KSE
w szczycie przedpołudniowym o około 0,7 GW.
4

www.pse.pl
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Rysunek 4. Profil KSE na tle 100 tys. instalacji prosumenckich 3 kW i 50 tys. instalacji
prosumenckich 10 kW w styczniu.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z www.pvmonitor.pl i www.pse.pl
[7.01.2015].
Rysunek 5. Profil KSE na tle 100 tys. instalacji prosumenckich 3 kW i 50 tys. instalacji
prosumenckich 10 kW w styczniu.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z www.pvmonitor.pl i www.pse.pl
[7.01.2015].

1.4. Sezon przejściowy
Sezon przejściowy charakteryzuje się cechami zarówno sezonu zimowego jak
i letniego. W sezonie przejściowym można zauważyć inne charakterystyki dzia-
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łania instalacji fotowoltaicznych jesienią i wiosną. Jesienią, wraz ze skracającymi się dniami profil zapotrzebowania na moc KSE upodabnia się do profilu
zimowego ze znaczącym uwypukleniem szczytu wieczornego. W tym okresie,
pojawiające się dni w miarę słonecznej pogody pozwalają na pracę instalacji prosumenckich z dosyć dużą wydajnością, choć ich miesięczne uzyski mogą spaść
nawet do połowy miesięcznych maksymalnych uzysków z okresu letniego. Zjawisko to można było zauważyć w październiku i listopadzie 2014 roku dla wielu
instalacji fotowoltaicznych (Rysunek 6). W okresie wiosennym dni wydłużają się
i profil zapotrzebowania na moc KSE przechodzi stopniowo z profilu zimowego
w profil letni, a instalacje fotowoltaiczne zaczynają pracować z coraz większymi
wydajnościami. Można jednak zaobserwować, że w okresie wiosennym uzyski
są większe niż w okresie jesiennym, a produkcja energii elektrycznej w marcu
i kwietniu znacząco przekracza produkcję z miesięcy października i listopada.
Rysunek 6. Wydajność przykładowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,4 kW w poszczególnych miesiącach w latach 2014, 2015.

Źródło: Opracowanie własne.

Jesienią, mimo coraz bardziej niekorzystnych warunków nasłonecznienia można
zauważyć dosyć duży wpływ kształtowania przedpołudniowego szczytu zapotrzebowania na moc KSE przez mikroinstalacje fotowoltaiczne. Zamieszczony
niżej wykres (Rysunek 7) przedstawia prognozowany wpływ 500 tys. mikroinstalacji prosumenckich o mocy 3 kW na profil mocy KSE w dniu 7.10.2014 r.
Moc chwilowa fotowoltaicznych instalacji prosumenckich została wyliczona
jako średnia z 38 niekomercyjnych instalacji objętych monitoringiem na portalu
www.pvmonitor.pl o mocy znamionowej mniejszej niż 10 kW i pracujących dnia
7.10.2014 r. Na rzeczywistym profilu KSE z dnia 7.10.2014 r.5 (linia czerwona wraz
z niebieską) wyraźnie odciska się szczyt wieczorny trwający od godziny 17:30 do
godziny 21:30, natomiast niewielki szczyt przedpołudniowy zostałby nieco wygładzony przez prosumenckie instalacje fotowoltaiczne (dolna linia niebieska).
5

Ibidem.
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Rysunek 7. Profil KSE na tle 100 tys. instalacji prosumenckich 3 kW i 50 tys. instalacji
prosumenckich 10 kW w październiku.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z www.pvmonitor.pl i www.pse.pl
[7.10.2014].
Rysunek 8. Profil KSE na tle 2 000 000 4 kW instalacji prosumenckich w październiku.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z www.pvmonitor.pl i www.pse.pl
[7.10.2014].
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Analogiczną symulację wykonano z uwzględnieniem 2 mln mikroinstalacji fotowoltaicznych, gdzie na wyżej zamieszczonym wykresie (Rysunek 8) widać całkowite zniesienie szczytu przedpołudniowego i ukształtowanie się przedpołudniowej doliny zapotrzebowania na moc systemu KSE. W zamian za to, w okolicach
godziny 8:00 uwidacznia się szczyt poranny, który powstaje w wyniku skracania
się dnia i późniejszego startu instalacji fotowoltaicznych.

2. CZY ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻE WPŁYWAĆ NA K RAJOWY SYSTEM
ELEKTROENERGETYCZNY?
Przedstawione analizy pokazują potencjalny wpływ energetyki prosumenckiej
na Krajowy System Elektroenergetyczny. Prosumenckie instalacje fotowoltaiczne mają duży potencjał umożliwiający znaczącą redukcję przedpołudniowych
szczytów, zwłaszcza w okresie letnim. Wynika to z charakterystyki źródeł fotowoltaicznych, które osiągają największe uzyski w okresach letnich podczas słonecznej pogody. Sprzyja im również długi dzień pozwalający na prace instalacji
już od wczesnego rana, aż do późnego wieczora. W tych samych okresach czasu
w których uwidaczniają się największe uzyski fotowoltaiki, wzrasta w kraju zapotrzebowanie na energię elektryczną, gdyż wzmagają swoją aktywność urządzenia
klimatyzujące, których popularność w Polsce w ostatnich latach znacząco rośnie.
Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną mają wówczas również pracujące non-stop pozostałe urządzenia chłodnicze, których zapotrzebowanie rośnie
również w okresach letnich, podczas słonecznej i gorącej pogody. Do urządzeń
tych można zaliczyć wszelkiego rodzaju przemysłowe agregaty chłodnicze, ale
również chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki pracujące w gospodarstwach domowych, sklepach, chłodniach, magazynach itp. Podczas upałów, wraz
ze wzrostem temperatury powietrza ze względu na mniejszą sprawność otwartych
systemów chłodzenia, maleje sprawność tradycyjnych elektrowni węglowych,
spadek ten zaś wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię KSE przyczynia
się do powstawania deficytów mocy. W tym czasie fotowoltaiczne instalacje prosumenckie mogą doskonale uzupełniać działanie systemu elektroenergetycznego.
W okresie przejściowym wpływ prosumenckich instalacji fotowoltaicznych
również może być znaczący, choć wtedy najbardziej widoczny staje się szczyt
wieczorny, którego fotowoltaika bez użycia magazynów energii nie jest w stanie skorygować. Jednak po roku 2020 szczyt wieczorny zostanie prawdopodobnie pomniejszony w związku z masowym wprowadzeniem energooszczędnego
oświetlenia LED, która to technologia już dziś dynamicznie wypiera istniejące
bardziej energochłonne instalacje oświetleniowe. Dodatkowo, szczytowe wartości zapotrzebowania na moc KSE będą korygowane przez rozwijające się już
dziś systemy magazynowania energii.
Prosumenckie instalacje fotowoltaiczne najmniejszy wpływ na kształtowanie
profilu KSE mają w okresie zimowym, choć i w tym wypadku można zauważyć
pewien spadek zapotrzebowania na moc w okresie szczytu przedpołudniowego,
co jest szczególnie widoczne w analizie wpływu 2 mln instalacji.
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3. INTELIGENTNA ENERGETYKA – KOJARZENIE MIKROŹRÓDEŁ WYTWÓRCZYCH
Z ODBIORNIKAMI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Głównym celem funkcjonowania instalacji prosumenckich jest powszechne
wykorzystanie lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii i wytwarzanie
energii elektrycznej z przeznaczeniem na własne potrzeby, natomiast w drugiej
kolejności wprowadzanie ewentualnych nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. Jednak wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej na własne potrzeby nie jest łatwym zadaniem.
Rysunek 9. Produkcja i zużycie energii elektrycznej instalacji prosumenckiej.
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Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 9 przedstawia produkcję i zużycie energii elektrycznej instalacji prosumenckiej typu on grid, wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 4,4 kW.
Zielonym kolorem zaznaczono produkcję energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej, niebieskim zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej na bieżąco na potrzeby własne, a szarym nadmiary wyprodukowanej, lecz nie zużytej
na bieżąco energii elektrycznej, która została wprowadzona do sieci. Czerwonym kolorem zaznaczono energię elektryczną zakupioną od operatora OSD.
Z przedstawionych danych wynika, że wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej w zależności od miesiąca kształtowało się
na poziomie od 41% w czerwcu 2014 roku do 74% w styczniu 2015 roku. Jednak
mimo większego sumarycznego zapotrzebowania na energię elektryczną w poszczególnych miesiącach, pozostała część wyprodukowanej energii elektrycznej
została wprowadzona do sieci. Mimo dziennych deficytów energii elektrycznej
i potrzeby pobierania jej z sieci (czerwone słupki), największa część produkcji była
oddawana do sieci w okresie letnim i sięgała 59%, natomiast w okresie zimowym
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do sieci oddawane było tylko około 26–29% wyprodukowanej energii. Powyższe
dane wskazują na trudności z bieżącym wykorzystaniem energii elektrycznej na
potrzeby własne, co powoduje potrzebę pobierania jej z sieci mimo dobowych
i miesięcznych nadprodukcji pochodzących z instalacji fotowoltaicznej. Problem
ten wynika zarówno z niestabilności fotowoltaicznego źródła wytwórczego, jak
i braku synchronizacji produkcji ze zużyciem energii oraz inteligentnego sterowania urządzeniami, dzięki któremu mogłyby one zwiększyć stosunek energii
elektrycznej zużytej na potrzeby własne do energii elektrycznej pobranej z sieci.
Nowa ustawa o OZE wprowadza od stycznia 2016 roku półroczne bilansowanie energii elektrycznej, co znacząco zmniejszy potrzebę zakupu energii z sieci,
a tym samym spowoduje zwiększenie opłacalności instalacji prosumenckich. Jednak w dalszym ciągu istotne będzie skojarzenie produkcji ze zużyciem energii
elektrycznej przez prosumenta, co będą wspomagać inteligentne urządzenia i systemy automatyki domowej.

4. INTELIGENTNE, NOWOCZESNE INSTALACJE GRZEWCZE A OGRANICZENIE
NISKIEJ EMISJI

W naszym klimacie instalacje grzewcze odpowiedzialne są w znacznym stopniu
za zużycie energii w budownictwie. W rejonach silnie zurbanizowanych, duża
część ciepła dostarczana jest z sieci ciepłowniczych. Jednak mimo to, zjawisko
niskiej emisji spowodowane spalaniem paliw stałych jest bardzo odczuwalne
w dużych miastach, takich jak Kraków, Katowice, ale również w rejonach słabiej zurbanizowanych, w tym zabudowanych przez budownictwo jednorodzinne.
W budownictwie mieszkaniowym (oprócz ogrzewanego ciepłem z sieci), w tym
jednorodzinnym, w zależności od doprowadzonych do budynku mediów zazwyczaj stosowane są źródła ciepła oparte o paliwa stałe oraz gaz ziemny i propan-butan pochodzący z instalacji przydomowych. Wykorzystywanie paliw stałych,
najczęściej węgla w różnej postaci, związane jest z produkcją dużej ilości zanieczyszczeń związanych z ich spalaniem, co w bardzo negatywny sposób wpływa na zdrowie mieszkańców i środowisko. Transformacja energetyczna naszego
kraju wymaga zmniejszenia udziału paliw stałych, w tym różnych postaci węgla,
w mikście energetycznym wykorzystywanym przez budownictwo mieszkalne.
Można to osiągnąć poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków, rezygnację z kotłów opalanych paliwami stałymi oraz wprowadzenie inteligentnych
instalacji prosumenckich. W zależności od dostępności mediów, niskoemisyjnymi
źródłami ciepła mogą być kotły gazowe lub w przypadku braku dostępu do instalacji gazowych, pompy ciepła wykorzystujące energię odnawialną zgromadzoną
w ziemi (gruntowe pompy ciepła) lub powietrzu (pompy ciepła typu powietrze
– woda i powietrze – powietrze). Instalacje pomp ciepła mogą być również uzupełnieniem do istniejących instalacji grzewczych.
Przejście na przyjazne dla środowiska niskoemisyjne systemy grzewcze pociągnie za sobą rozwój systemów inteligentnego sterowania, związanego z wykorzystaniem mediów zużywanych na cele grzewcze. Systemy Internetu Przedmiotów
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(ang. Internet of Things, IoT) pozwalają na poprawę jakości zarządzania energią
przeznaczoną na cele grzewcze poprzez monitoring parametrów budynku, ale
również poprzez wprowadzenie samouczących się systemów współpracujących
z użytkownikami budynku. Ma to duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku korzystania do celów grzewczych ze stosunkowo drogiej energii elektrycznej. System
monitorujący i zarządzający urządzeniami grzewczymi może optymalizować
koszty zużycia energii elektrycznej poprzez dostosowanie poboru do cen energii
w danym czasie, możliwości akumulacji ciepła w budynku i buforach, możliwości wytwórczych instalacji odnawialnych źródeł energii, prognoz pogody, bytności czy potrzeb użytkownika. Sterowanie systemem centralnego ogrzewania
może się odbywać poprzez aplikacje na urządzenia mobilne oraz przez przeglądarkę internetową.
Rysunek 10. Ogrzewanie z wykorzystaniem taryf wielostrefowych i akumulacji ciepła
w ogrzewaniu podłogowym.

Źródło: Opracowanie własne.

Magazynowanie ciepła jest jednym z najtańszych i najłatwiejszych do wykonania
sposobów wykorzystania energii elektrycznej produkowanej w instalacjach prosumenckich na własne potrzeby. Zastosowanie magazynów ciepła w postaci zasobników wypełnionych wodą lub instalacji ogrzewania podłogowego pozwala
na magazynowanie nadmiarów ciepła i stabilizowanie temperatury wewnątrz budynku, a zastosowanie odpowiedniego sterowania umożliwi optymalne wykorzystanie energii. Źródłami ciepła mogą być grzałki lub kable grzejne, których mocą
można łatwo sterować. Bardziej efektywnym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie pomp ciepła. Nowoczesne systemy grzewcze wykorzystujące akumulację
ciepła, np. w ogrzewaniu podłogowym, zainstalowane w energooszczędnych, dobrze izolowanych budynkach pozwalają na całkowicie nowe możliwości. Rysunek
10 przedstawia temperaturę panującą wewnątrz takiego budynku zimą 2014 roku.
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Analizowany budynek jest ogrzewany pompą ciepła o mocy 11 kW współpracującą z instalacją ogrzewania podłogowego. Dnia 30 grudnia temperatura
zewnętrzna do godziny 14:00 kształtowała się w okolicach –7°C, a następnie
około godziny 19:00–20:00 spadła nawet do –14°C. Ogrzewanie budynku korzystające z taryf wielostrefowych pracowało od 22:00 dnia poprzedniego do 6:00,
a następnie w godzinach 13:00 do 15:00 oraz od 22:00, co zostało zaznaczone
na rysunku czerwoną ramką. Mimo utrzymujących się do południa na zewnątrz
budynku niskich temperatur, oscylujących w okolicach od –8°C do –6°C, w godzinach przerwy w pracy ogrzewania od 6:00 do 13:00 temperatura wewnątrz
budynku spadła tylko od 23,9°C do 23,3°C, czyli o około 0,6°C. Wieczorem
w godzinach od 15:00 do 22:00, gdy temperatura zewnętrzna obniżyła się gwałtownie osiągając –14°C, nastąpił dalszy spadek temperatury wewnętrznej o 1°C,
od 23,5°C do 22,5°C, co mimo braku ogrzewania w tych godzinach zapewniło
komfort użytkownikom budynku. Następnego dnia, mimo panujących mrozów
poniżej –10°C o godzinie 6:00 temperatura w budynku powróciła do poziomu
23,6°C, a więc dobowe wahania temperatury wewnętrznej w tak ekstremalnym
przypadku dochodziły do zaledwie 1,4°C. Powyższy przykład pokazuje możliwości jakie pojawiają się przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w połączeniu z wykorzystaniem taryf wielostrefowych (szczytowej i pozaszczytowej)
dla ogrzewania budynków mieszkalnych zimą. Osiągalne staje się pogodzenie
komfortu mieszkańców budynku z potrzebami systemu elektroenergetycznego,
a tym samym zapewnienie niskich kosztów eksploatacji bezobsługowego ogrzewania. Zalety te będą decydowały o coraz większym udziale tego typu systemów
grzewczych u odbiorców. W budynkach tego typu ekonomicznie uzasadnione
staje się korzystanie z programów pozwalających zarządzać stroną popytową,
dopasowując popyt na energię elektryczną do potrzeb systemu elektroenergetycznego. Racjonalnym staje się wykorzystanie taryf wielostrefowych, ale również programów taryf dynamicznych, jak np. taryf z krytyczną stawką cenową
czy nawet taryf czasu rzeczywistego. Aby to umożliwić niezbędna jest integracja
systemu grzewczego z informatyczną siecią domową HAN (ang. Home Area
Network) oraz licznikiem inteligentnym, co może zostać rozwiązane za pomocą
technologii Internetu Przedmiotów. Zastosowanie mikroźródeł energetyki odnawialnej wraz z zaproponowanym przez Ustawodawcę półrocznym bilansowaniem wyprodukowanej i zużywanej energii elektrycznej dodatkowo poprawi
ekonomikę takiego rozwiązania.

5. INTELIGENTNE URZĄDZENIA WSPÓŁPRACUJĄCE Z MIKROŹRÓDŁAMI OZE
Nieefektywność wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne wynika nie tylko z niedopasowania zapotrzebowania na energię elektryczną do chwilowej jej produkcji, ale w dużej
mierze z braku odpowiedniego systemu inteligentnego sterowania odbiornikami
energii elektrycznej. Część odbiorników energii elektrycznej nie jest podatna na
sterowanie (urządzenia priorytetowe lub wymagające stałego zasilania). Kolejna
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grupa uruchamiana jest na żądanie, oferując funkcjonalność wymaganą w danym czasie przez użytkownika (systemy audio-wideo, komputery domowe, część
sprzętu AGD). Niektóre tego typu urządzenia, np. niektóre telewizory pozwalają już dziś na automatyczną regulację jasności w zależności od intensywności
oświetlenia, co powoduje częściowe skorelowanie pobieranej przez nie mocy
z produkcją energii przez panele fotowoltaiczne, lecz duża część odbiorników
pracuje obecnie w trybie indywidualnym, bez uwzględnienia podaży energii
elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Wśród tych urządzeń i instalacji można znaleźć takie, które wykorzystując technologię Internetu Przedmiotów i system inteligentnego sterowania będą mogły poprawić swoją efektywność
energetyczną. Można do nich zaliczyć np. sterowane instalacje ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania ciepłej wody użytkowej, domowe urządzenia
chłodnicze (chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki), czajniki elektryczne, piekarniki, kuchenki elektryczne, pralki, zmywarki itd. Inteligentne sterowanie odbiornikami wykorzystujące technologię Internetu Przedmiotów powinno korzystać zarówno z pomiarów bieżącego i prognozowanego zapotrzebowania na moc
odbiorników energii elektrycznej, jak i chwilowej oraz prognozowanej mocy
źródła fotowoltaicznego. Dodatkowo, w zależności od cen energii elektrycznej
w różnych okresach czasu, możliwa jest optymalizacja kosztów funkcjonowania
poszczególnych urządzeń w oparciu nie tylko o produkcję energii ze źródeł OZE,
ale również o chwilową i prognozowaną cenę energii w danym czasie.

6. NOWE USŁUGI I WYKORZYSTANIE STEROWNIKA – „LICZNIKA INTELIGENTNEGO”
DO KSZTAŁTOWANIA PROFILU KSE
Biorąc pod uwagę aktualny poziom i dalsze możliwości rozwoju instalacji prosumenckich oraz możliwości komunikacyjne i sterowania można zakładać, że informacja pochodząca z KSE, a dotycząca profilu mocy w systemie i profilu cenowego
(zmienna taryfa, tzw. dynamiczna w ciągu doby) byłaby sygnałem sterującym dla
odbiorców zainteresowanych nowymi usługami dedykowanymi prosumentom.
Aktualny pobór mocy w KSE związany jest z ceną energii na Towarowej
Giełdzie Energii (TGE) (Rysunek 11) i z ceną na rynku bilansującym (RB).
Wzrost poboru mocy w KSE prowadzi do wzrostu ceny energii na rynku. Energia elektryczna wytwarzana i magazynowana przez prosumentów w ramach wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii (OZE) mogłaby być odsprzedawana do sieci OSD w ramach dwukierunkowego przepływu energii elektrycznej
w godzinach szczytu prowadząc do zmniejszania zapotrzebowania na moc dostarczaną w ramach KSE przez wielkoskalową energetykę korporacyjną (WEK).
Kolejną z nowych usług byłaby usługa kształtowania profilu prosumenta
w zakresie zapotrzebowania na moc, wykorzystująca m.in. rozwijane i wykorzystywane obecnie pojęcie Internetu Przedmiotów (IoT), zbliżona do usługi DSM
(ang. Demand Side Management) tłumaczonej na język polski jako „zarządzanie
stroną popytową”, oznaczającej bardziej efektywne wykorzystywanie mocy w systemie KSE poprzez tworzenie mechanizmów do sterowania, polegającego na prze-
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suwaniu w czasie załączania odbiorników elektrycznych z okresów obciążenia
szczytowego na pozaszczytowe. W tym sensie, w nawiązaniu do profilu KSE, informacje pozyskiwane za pośrednictwem licznika stanowiłyby dane dla potrzeb
sterowania instalacjami i odbiornikami elektrycznymi u odbiorcy, przez co zrealizowana zostałaby usługa typu DSR (ang. Demand Side Response), prowadząca
do zmniejszenia obciążenia KSE przez odbiorców energii elektrycznej, dzięki
sterowaniu chwilą włączenia poszczególnych odbiorników energii elektrycznej
i przesuwaniu czasu ich pracy w zakresie istniejących możliwości na godziny
pozaszczytowe. W licznikach o charakterze przedpłatowym usługa taka mogłaby
prowadzić do czasowego wyłączania mniej ważnych odbiorników. W ramach tak
rozumianej usługi realizowany byłby specyficzny tor przetwarzania informacji,
w którym informacja dotycząca profilu zapotrzebowania mocy w KSE byłaby
przetwarzana przez licznik, z którego trafiałaby do sterowników i układów automatyki u odbiorcy, po przetworzeniu w układach sterowania trafiałaby do układów wykonawczych urządzeń odbiorcy, a efektem przetwarzania tej informacji
byłby billing stanowiący podstawę rozliczeń. W zakresie instalacji energetyki
prosumenckiej licznik energii elektrycznej byłby dodatkowo urządzeniem przekazującym informacje związane z pracą prosumenckich mikroinfrastruktur energetycznych (PME). W tym sensie przekazywałby informacje na temat bieżącego
przepływu energii elektrycznej pomiędzy OSD a odbiorcą/prosumentem, informując np. o zaniku produkcji energii elektrycznej u prosumenta albo o wyczerpywaniu się energii elektrycznej dostępnej w jego zasobnikach energii.
Rysunek 11. Ceny energii na Towarowej Giełdzie Energii – Rynek Dnia Następnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.tge.pl [10.05.2015].

Rozwój nowych usług w coraz szerszym zakresie dotyczyć będzie również problemów coraz bardziej dokładnego prognozowania zużycia energii elektrycznej
i przewidywanego obciążenia systemu KSE mocą, ale dotyczyć on będzie również prognozowania w odniesieniu do produkowanej i magazynowanej w instala-

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 371

15.01.2016 13:34

372

Od licznika przez Internet do inteligentnej energetyki

cjach PME energii elektrycznej i związanego z tym wpływu na profil obciążenia
w KSE oraz możliwościami wpływania na kształt tego profilu. Przełomowe wymaganie w zakresie konieczności wymiany istniejących liczników i zastąpienia
ich licznikami inteligentnymi powinno zostać wykorzystane również do stworzenia nowych usług służącym odbiorcom, przyszłym prosumentom (w obecnie
proponowanych rozwiązaniach brak jest właściwie takich usług).
W tym sensie licznik inteligentny powinien stać się źródłem sygnałów sterujących dla odbiorcy, pozwalając na realizację następujących usług:
– na podstawie profilu obciążenia KSE → sygnał sterujący do modyfikowania profilu obciążenia odbiorcy w celu jego maksymalnego „spłaszczania”, prowadzącego do przesuwania załączania nie priorytetowych odbiorników poza okresy szczytowe; w efekcie tego w skali kraju uzyska się
spłaszczenie profilu KSE i spadek zapotrzebowania na moc w godzinach
szczytowych, co w konsekwencji wpłynie na zmniejszenie krajowych
środków inwestycyjnych na odtwarzanie i rozbudowę mocy w KSE;
– na podstawie informacji o cenach energii na rynku bilansującym i na Towarowej Giełdzie Energii → sygnały sterujące do podejmowania decyzji
o sterowaniu (załączaniu, wyłączaniu, kontrolowaniu poziomu mocy) odbiorników energii elektrycznej odbiorcy w godzinach szczytowych; w efekcie tego w skali kraju uzyska się następny stopień spłaszczenie profilu KSE
i spadek zapotrzebowania na moc w godzinach szczytowych, a w konsekwencji stanowić może drugi stopień wpływania na zmniejszenie krajowych środków inwestycyjnych na odtwarzanie i rozbudowę mocy w KSE;
– na podstawie informacji o cenach energii na rynku bilansującym i na
Towarowej Giełdzie Energii → sygnały sterujące do podejmowania decyzji o sprzedaży energii elektrycznej produkowanej przez prosumenta
w godzinach szczytowych bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii
lub o sprzedaży w godzinach szczytowych energii elektrycznej zakumulowanej przez prosumenta w zasobnikach energii; w efekcie tego w skali
kraju uzyska się następny stopień spłaszczenie profilu KSE i spadek zapotrzebowania na moc w godzinach szczytowych, co w konsekwencji stanowić będzie trzeci stopień wpływania na zmniejszenie krajowych środków
inwestycyjnych na odtwarzanie i rozbudowę mocy w KSE;
– na podstawie informacji o zaniku napięcia zasilania po stronie operatora
→ sygnał sterujący do przejścia odbiorcy w tryb pracy off grid, umożliwiający realizację sterowań o charakterze oszczędnościowym w odniesieniu do energii produkowanej z odnawialnych źródeł energii lub zakumulowanej w zasobnikach;
– na podstawie informacji o ograniczeniach zasilania po stronie operatora
(stany pracy awaryjnej sieci dystrybucyjnej, planowane wyłączenia) →
sygnał sterujący do przejścia odbiorcy w tryb pracy oszczędnościowej ze
zmniejszoną mocą.
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Realizacja wspomnianych usług wymusza taką konstrukcję licznika inteligentnego, aby była możliwość skomunikowania się z licznikiem przez odbiorcę w celu
pobrania sygnałów sterujących. Komunikacja taka mogłaby być realizowana za
pomocą komunikacji bezprzewodowej (np. w postaci Wi-Fi) lub komunikacji przewodowej za pośrednictwem transmisji danych z wykorzystaniem przemysłowej
sieci komunikacyjnej (np. Modbus), jak pokazano na Rysunku 12. W ten sposób
licznik energii pełniłby również funkcję rejestratora usług systemowych.
Rysunek 12. Koncepcja licznika inteligentnego.

Źródło: Opracowanie własne.
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W dalszej części zostały przedstawione efekty możliwe do uzyskania z wykorzystaniem proponowanej konfiguracji licznika inteligentnego, związane z modyfikacjami profili obciążenia. Założono modyfikację profilu pomiędzy godzinami 6:00 a 22:00. Zakłada się, że przedstawiony na Rysunku 13 przykładowy
profil KSE, dostępny powszechnie na stronie internetowej PSE, stanowić będzie
sygnał sterujący, generujący w konsekwencji kolejny sygnał, jakim będą ceny na
rynku energii. Wykorzystując możliwości komunikacyjne licznika inteligentnego poprzez odpowiednie sterowania załączaniem odbiorników u odbiorców (potencjał około 6,5 mln gospodarstw domowych) można uzyskać spłaszczenie profilu obciążeniowego KSE, którego przykład przedstawiony został na Rysunku
14. Przedstawiony kształt profilu stanowi pewną wartość uśrednioną, podlegającą fluktuacjom związanym z konkretnymi sygnałami sterującymi kierowanymi
do odbiorców z licznika inteligentnego i uzyskany został jako wynik symulacji.
Rysunek 13. Profil zapotrzebowania na moc w KSE (opracowanie własne na podstawie
www.pse.pl [15.05.2015]).

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiony na Rysunku 14 zmodyfikowany profil KSE nie uwzględnia energii
elektrycznej produkowanej z OZE przez odbiorców-prosumentów. Dla potrzeb
kolejnej analizy uwzględniona została produkcja energii elektrycznej z OZE
w ramach źródeł fotowoltaicznych na poziomie 1 000 MW łącznie w odniesieniu
do wszystkich odbiorców. Uzyskany efekt zmniejszenia mocy pobieranej z KSE
został przedstawiony na Rysunku 15.
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Rysunek 14. Zmodyfikowany profil obciążenia KSE (2 – kolor niebieski) w stosunku do
pierwotnego profilu (1 – kolor czerwony).

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 15. Zmodyfikowany profil obciążenia KSE (3 – kolor fioletowy) uwzględniający
produkowaną przez odbiorców-prosumentów energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii) w stosunku do: zmodyfikowanego profilu obciążenia KSE (2 – kolor niebieski) i pierwotnego profilu (1 – kolor czerwony).

Źródło: Opracowanie własne.
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Produkowana z OZE energia elektryczna spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną z KSE, a w konsekwencji umożliwi uzyskanie kolejnego uśrednienia profilu KSE na niższym poziomie mocy (Rysunek 16).
Rysunek 16. Możliwy do uzyskania uśredniony profil obciążenia KSE (4 – kolor zielony) w stosunku do: zmodyfikowanego profilu obciążenia KSE (3 – kolor
fioletowy) uwzględniającego produkowaną przez odbiorców-prosumentów
energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii), zmodyfikowanego
profilu obciążenia KSE (2 – kolor niebieski) i pierwotnego profilu (1 – kolor czerwony).

Źródło: Opracowanie własne.

Uzyskiwany efekt wykorzystania inteligentnego licznika w zakresie generowania sygnałów sterujących dla odbiorców energii elektrycznej, w tym dla prosumentów, został przedstawiony na Rysunku nr 17.
Efekt przedstawiony na tym rysunku w postaci profilu uśrednionego powstaje w wyniku złożenia referencyjnych profili odbiorców, w tym prosumentów,
o różnym charakterze, jak wspomniani już wcześniej właściciele domów jednorodzinnych i gospodarstw rolnych, ale również budowanych podobnie profili
małych i średnich firm, docelowo również np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Profilami pośrednimi staną się wówczas profile stacji transformatorowej SN/nN i sekcji WN w GPZ.
Ostatni, uśredniony profil KSE nie dzieli symetrycznie pierwotnego profilu
stacji w sensie wartości energii elektrycznej (rozmiary pól profilu pierwotnego
powyżej i poniżej wartości uśrednionej wyraźnie nie są sobie równe). Jest to związane z faktem uwzględnienia w profilu uśrednionym wartości energii generowanej
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z odnawialnych źródeł energii (im większa będzie wartość zainstalowanych mocy
z odnawialnych źródeł energii, tym bardziej uśredniony profil KSE będzie się
obniżał). Warto zwrócić jednak uwagę na uzyskany efekt. Profil uśredniony KSE,
wykorzystujący proponowane mechanizmy sterowania z wykorzystaniem licznika
inteligentnego według proponowanej koncepcji, uwzględniający również wartości
mocy generowanych w odnawialnych źródłach energii, pomijając godziny wczesnoranne w pozostałych godzinach obciążenia systemu elektroenergetycznego
praktycznie miałby wartości poniżej dzisiejszych rzeczywistych wartości mocy
w KSE i pojęcie zjawiska obciążenia szczytowego straciłoby swoje istotne znaczenie z punktu widzenia problemów technicznych i kosztowych.
Rysunek 17. Możliwy do uzyskania uśredniony profil obciążenia KSE (4 – kolor zielony)
w stosunku do pierwotnego profilu (1 – kolor czerwony).

Źródło: Opracowanie własne.
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STRESZCZENIE
Typowy profil zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) charakteryzuje się dużymi zmianami mocy w zależności od pory
dnia. Wyraźne zmiany występują w tzw. szczytach południowym i wieczornym
(popołudniowym). Jest to zjawisko normalne, ale niekorzystne dla sprawności
wytwarzania energii w konwencjonalnych elektrowniach. Pozornie wydaje się
również, że stosowanie odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach prosumenckich, których produkcja jest zależna od warunków pogodowych, również
może wpłynąć na trudność zbilansowania energii w KSE. Z pomocą przychodzi
technologia smart grid lub też inteligentna energetyka, pozwalająca na kontrolowanie profili mocy i zarządzenie energią. W rozdziale przedstawiono analizę
wpływu prosumenckich mikroinfrastruktur energetycznych (PME) na profil
mocy KSE, prognozując produkcję na podstawie dostępnych i monitorowanych
mikroinstalacji w Polsce. Przedstawiono również możliwości zarządzania energią elektryczną i ciepłem w nowoczesnej mikroinfrastrukturze prosumenckiej,
na przykładzie istniejącej instalacji z pompą ciepła i systemu fotowoltaicznego.
Przedstawiono również analizę możliwości wykorzystania „inteligentnych liczników” do aktywnego oddziaływania na profil mocy KSE.

FROM ENERGY METER VIA THE INTERNET TO SMART GRID
SUMMARY
This paper presents an analysis of the impact of photovoltaic market development
on power profile shaping in the national power grid system at different seasons
of the year. For the analysis it was assumed that in the next few years the power
limit, defined by the legislature, will be achieved. Thus, about 100 000 prosumers
micro photovoltaic installations with 3 kW power and 50 000 prosumers micro
photovoltaic installations with 10 kW power will be in operation. After exhausting of power limits, that qualify prosumers for feed-in tariffs, provision of further
develompment of PV micro installations is forecasted.
Key words: smart metering, Internet, smart grid, day power profile, photovoltaics
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KOMPILACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
DLA PROSUMENCKIEJ MIKROINFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ
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ogniwa wodorowe, zasobnik energii, elektrolizer

WSTĘP
W zależności od technologii budynku mieszkalnego w naszych warunkach klimatycznych wydatki na ogrzewanie są około dwukrotnie większe niż na energię
elektryczną, a często stosunek ten sięga 4 do 1. Przy doborze odnawialnych źródeł energii (OZE) dla prosumenckiej mikroinfrastruktury energetycznej (PME)
należy zwrócić szczególną uwagę na źródło ciepła. Z tego powodu w niniejszym
rozdziale skupiono się w pierwszej kolejności na tym właśnie zagadnieniu.
W dalszej części rozdziału zostanie przeanalizowana możliwość współpracy
instalacji pompy ciepła z instalacją PV celem jak najefektywniejszego zbilansowania zapotrzebowania na energię elektryczną.
Przed tą analizą w kolejnych częściach niniejszego opracowania będą omówione podstawy budowy i zasada działania instalacji PV, pomp ciepła oraz wodorowych technologii zasobnikowych.

1. POMPA CIEPŁA
Jako podstawowe źródło ciepła w naszej infrastrukturze wybrano pompę ciepła.
Jest to urządzenie, którego działanie polega na transporcie ciepła (energii cieplnej) ze środowiska naturalnego do wnętrza ogrzewanego budynku. Jeżeli ten
proces odbywa się odwrotnie, to wówczas mamy do czynienia z ochładzaniem
wnętrza budynku. Tak czy inaczej, transport ten odbywa się w przeciwnym kierunku, niż naturalnie dzieje się to w przyrodzie. Otóż ciepło ze źródła o niższej
temperaturze (np. woda gruntowa) zostaje przetransportowane do wody zasilającej (cyrkulującej) centralne ogrzewanie o wyraźnie wyższej temperaturze
(kilkadziesiąt kelwinów). To odwrócenie kierunku wymaga pracy w dosłownym
tego słowa znaczeniu. Na szczęście wydatek tej pracy jest znacznie mniejszy niż
przeniesione w jej efekcie ciepło (energia). W dodatku praca ta również zostaje
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zamieniona na ciepło dostarczone do wnętrza budynku. Niestety najczęściej pracę tę pozyskujemy z energii elektrycznej, która to powstała pierwotnie z energii
cieplnej, a więc w procesie o sprawności mniejszej od jedności, generującym zanieczyszczenia oraz charakteryzującym się dużą jednostkową ceną za energię1.
To właśnie pogarsza ową relację przeniesionego ciepła do nakładów pracy jego
przeniesienia, co ważne: pracy, za którą trzeba zapłacić.
W celu przybliżenia podstaw działania pompy ciepła, należy najpierw przedstawić podstawy termodynamiczne zachodzących w niej procesów. W każdym
procesie termodynamicznym następuje zmiana parametrów termodynamicznych (właśnie na tym polega „proces”). Jeżeli poprzez dostarczenie pewnej ilości ciepła chcemy otrzymać pracę, to zmieni się stan termodynamiczny układu,
w którym biegnie proces. Aby zatem uzyskać ten sam efekt (np. w postaci wykonanej pracy) należy dostarczyć ciepło do układu w tych samych jego warunkach
termodynamicznych. Istnieje zatem konieczność powrotu układu do tego samego stanu, co na początku. Stąd widać, że proces ten musi odbywać się w jakimś
cyklu, który się powtarza2.
Idealnym takim cyklem jest cykl Carnota. Jest to najbardziej efektywny, choć
możliwy tylko teoretycznie sposób zamiany ciepła na pracę3. Przebieg tego
cyklu został zilustrowany na Rysunku 1 a). Polega on na tym, że do gazu (czynnika roboczego) w temp. T1 dostarczane jest ciepło Q1 (krzywa 1–2). W procesie
izotermicznego rozprężania układ wykonuje pracę. Dalsze rozprężanie następuje
w procesie adiabatycznym (krzywa 2–3), aż układ osiągnie temp. T2. Od tego
momentu nad układem zostaje wykonywana praca w procesie izotermicznego
sprężania (krzywa 3–4), podczas którego gaz oddaje ciepło Q2 do otoczenia.
Cykl zamyka się adiabatycznym sprężaniem (krzywa 4–1), w którym to gaz
uzyskuje początkową temperaturę T1 i wraca do warunków początkowych4.
Dla tego cyklu można określić sprawność przemiany ciepła w pracę (silnik
cieplny) w następujący sposób:

ηCarnot =

W Q1 − Q2 T1 − T2
=
=
Q1
Q1
T1

(1)

gdzie: W – praca wykonana przez układ.
1

J. R ĄCZKA, M. SWORA, W. STAWIANY, (red.): Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce
energetycznej (wybrane problemy i wyzwania), NFOŚiGW, Warszawa 2012.

2

K. BRODOWICZ, T. DYAKOWSKI: Pompy ciepła, PWN, Warszawa 1990.

3

K. BRODOWICZ, T. DYAKOWSKI: Pompy ciepła… op. cit.

4

W. SALEJDA, R. POPRAWSKI, L. JACAK, J. MISIEWICZ: Termodynamika. Część druga podręcznika internetowego z fizyki dla studentów Politechniki Wrocławskiej, Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej, www.if.pwr.wroc.pl/dokumenty/podreczniki.../termodynamika.pdf
[15.05.2015].
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Rysunek 1. Przebieg cyklu Carnota we współrzędnych ciśnienia p i objętości V, a) prosty,
b) odwrotny.

Źródło: Opracowanie własne.

Na rysunku 1 b) przedstawiono przebieg odwrotny. Jest to odwrotny cykl Carnota, w którym z pracy chcemy uzyskać ciepło, a właściwie transport ciepła. Polega on na tym, że gaz (czynnik roboczy) w temperaturze T1 zostaje adiabatycznie
rozprężany do temperatury T2 (krzywa 1–2). Następnie w temp. T2 następuje dalsze rozprężanie w procesie izotermicznym (krzywa 2–3), w którym gaz pobiera
ciepło Q2 z dolnego źródła. Następnie poprzez adiabatyczne sprężanie siłami zewnętrznymi (krzywa 3–4) gaz osiąga temperaturę T1. Dalsze sprężanie odbywa
się izotermicznie w temperaturze T1 (krzywa 4–1), aż gaz osiągnie początkową
objętość V1. W przemianie tej gaz oddaje do źródła górnego ciepło Q1. Sprawność
„wyprowadzenia” (transportu) ciepła (w odwróconym cyklu Carnota) ze źródła
w temperaturze T2 wyraża się zależnością:

ηCarnot =

Q2
Q2
T2
=
=
W Q1 − Q2 T1 − T2

(2)

i jest to sprawność idealnej chłodziarki (lodówki).
Należy podkreślić, że celem pracy pompy ciepła jest przetransportowanie ciepła
Q2 do źródła o temperaturze T1. Dla tak określonego procesu sprawność wynosi:

η HP =

Q1
Q1
T1
=
=
W Q1 − Q2 T1 − T2

(3)

i jest to sprawność idealnej pompy ciepła,
Przekształcając zależność na pracę W w następujący sposób:

W = Q1 − Q2 → Q1 = Q2 + W
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otrzymuje się sprawność idealnej pompy ciepła w postaci:

η HP =

Q2 + W Q2
=
+1
W
W

(5)

Jest to zasadnicza zależność, która ukazuje najważniejsze zalety pompy ciepła.
Są to:
a) transport ciepła Q2 ze źródła o niższej temperaturze T2 do źródła o wyższej temperaturze T1;
b) wydatek w postaci pracy W na ten transport zostaje zamieniony również
na docelowe ciepło dostarczone do źródła o temperaturze T1 (schematycznie przedstawiono to na Rysunku 2);
c) sprawność pompy jest zawsze większa od 1!
Jak widać z powyższego, energetycznie pompa ciepła daje zawsze zysk. To
oczywiście nie musi zawsze przekładać się na zysk w rozumieniu ekonomicznym (jak już wspomniano powyżej).
Rzeczywiste cykle pracy pomp ciepła odbiegają swoją wydajnością od cyklu
Carnota. Określa się tzw. współczynnik doskonałości pomp ciepła będący stosunkiem sprawności rzeczywistej pompy w odniesieniu do pompy działającej
w oparciu o idealny odwrotny cykl Carnota5:

d=

η HP
ηCarnot

(6)

Rysunek 2. Schemat zasady transportu ciepła w pompie ciepła.

Źródło: Opracowanie własne

Dla rzeczywistych pomp wprowadza się również współczynnik wydajności
COP (z ang. Coefficient of Performance), który zdefiniowany jest następująco6:

5

M. RUBIK: Pompy ciepła, poradnik, Wyd. Ośr. Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, Warszawa 2006, s. 26.

6

Polska Norma: Klimatyzatory, ziębiarki cieczy i pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie
elektrycznym, do grzania i ziębienia – Część 1: Terminy, definicje i klasyfikacja, PN EN
14511-1:2014:02, Polski Komitet Normalizacyjny.
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Q1
≈ η HP
Eel .
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(7)

gdzie: Q1 – ciepło dostarczone do górnego źródła (ogrzewanie), Eel. – energia
elektryczna zużyta na pracę pompy (w tym pracę sprężania) oraz jej urządzeń
pomocniczych (np. pomp obiegowych).
W rzeczywistej pompie ciepła (podobnie jak w chłodziarce) jako czynnik roboczy stosuje się ciecz pod wysokim ciśnieniem, która przy rozprężaniu staje
się gazem. Jej praca oparta jest na zjawiskach fizycznych przemiany fazowej:
skraplania (oddawanie ciepła) oraz odparowania (pobieranie ciepła)7. Schemat
budowy rzeczywistej pompy przedstawiono na Rysunku 3.
Rysunek 3. Schemat budowy sprężarkowej pompy ciepła.

Źródło: Opracowanie własne.

Czynnik roboczy jest sprężany przez sprężarkę i jednocześnie transportowany
do skraplacza, gdzie podczas skraplania oddaje ciepło do tzw. górnego źródła
o temperaturze T1. Dalej transportowany jest do zaworu dławiącego, za którym
następuje gwałtowne rozprężnie, a następnie odparowanie w parowniku. Odparowaniu towarzyszy pobieranie ciepła parowania z tzw. dolnego źródła o temperaturze T2. Następnie sprężarka „zasysa” pary czynnika roboczego i ponownie
7

M. RUBIK: Pompy ciepła, poradnik… op. cit.
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go spręża. W rzeczywistości ciepło do pompy i z pompy jest transportowane przez
media pośrednie.
Ze względu na rodzaj górnego i dolnego źródła ciepła, pompy ciepła dzieli
się na następujące typy:
– powietrze – powietrze;
– powietrze – woda;
– woda – powietrze;
– woda – woda;
– solanka – woda.
Drugi człon oznacza, czy pompa ogrzewa (przez odpowiedni wymiennik)
bezpośrednio powietrze, czy wodę centralnego ogrzewania i/lub centralną wodę
użytkową. Pierwszy człon oznacza rodzaj dolnego źródła ciepła, a właściwie rodzaj medium transportującego to ciepło do pompy. W przypadku powietrza, to
właśnie powietrze jest dolnym źródłem i bezpośrednio kontaktuje się z parownikiem. Grunt jako dolne źródło ciepła wymaga dodatkowo układu z wymiennikiem, w którym medium jest solanka odporna na zamarzanie. Solanka odbiera
ciepło z gruntu i „oddaje je” pompie podczas kontaktu z parownikiem. Także
woda gruntowa może być dolnym źródłem ciepła. Wówczas stosuje się dodatkowy układ jak w przypadku gruntu lub układ otwarty zatłaczający wodę gruntową
bezpośrednio do parownika pompy.
Z wzoru na sprawność wynika, że jej wartość, a więc i wydajność COP, jest
tym większa, im mniejsza jest różnica temperatur między górnym i dolnym źródłem ciepła. Temperatura dolnego źródła ciepła z natury rzeczy nie może być
regulowana. Jedynym sposobem zmniejszenia różnicy temperatur, a tym samym
zwiększenie COP, jest ustalenie niższej temperatury górnego źródła ciepła. Najczęściej realizowane jest to przez zastosowanie centralnego ogrzewania podłogowego, dla którego stosuje się temperatury do 35°C.
Wykres 1. Zależność COP w funkcji temperatury dolnego źródła ciepła (T2) dla pomp
typu powietrze – woda oraz solanka – woda.

Źródło: Opracowanie własne.

Zapotrzebowanie na energię cieplną jest największe w zimie, czyli wtedy, gdy
temperatura otoczenia jest niska. Powietrze jest wówczas słabym dolnym źródłem
ciepła, gdyż jego niska temperatura w zimie zwiększa różnicę temperatur między
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dolnym a górnym źródłem, a zatem prowadzi do zmniejszenia COP. Przykładowe
charakterystyki COP w funkcji temperatury dolnego źródła (T2) zamieszczono
na Wykresie 1. Dla pompy powietrze – woda i solanka – woda przyjęto typowe8
wartości współczynnika doskonałości: odpowiednio 0,35 i 0,5.
Na podstawie powyższych danych oraz Wykresu 1 można zauważyć, że gruntowe pompy ciepła (wykorzystujące jako dolne źródło grunt) są efektywniejsze.
Temperatura gruntu jest stabilna w czasie i osiąga wysokie wartości w stosunku do
powietrza. W zimie temperatura gruntu jest na poziomie kilku stopni, natomiast
temperatura powietrza osiąga ujemne wartości, a wtedy właśnie oczekujemy najwyższej wydajności grzewczej pompy. Natomiast wykorzystanie powietrza jako
dolnego źródła ciepła jest zdecydowanie tańszym i prostszym rozwiązaniem, niewymagającym skomplikowanych instalacji i ingerencji w teren wokół budynku.

2. OGNIWA I INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – PRODUKCJA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Obecnie na rynku dostępnych jest szereg typów ogniw fotowoltaicznych. Do najczęściej stosowanych należą ogniwa: krzemowe monokrystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne; CIGS (miedź, ind, gal, selen), CdTe (tellurek kadmu), DSSC
(Dye-Sensitized Solar Cell). Każde z nich posiada inną efektywność pracy w określonym zakresie długości fal promieniowania9.
Ogniwa fotowoltaiczne są niezbędnym, ale nie wystarczającym elementem
potrzebnym do zbudowania instalacji wytwarzającej energię elektryczną z promieniowania słonecznego. W zależności od przeznaczenia, wielkości i miejsca
zainstalowania niezbędny jest cały szereg dodatkowych urządzeń i elementów
umożliwiających poprawną pracę instalacji. Składają się na nie m.in.: konstrukcje wsporcze, zabezpieczenia i przewody, falowniki oraz ewentualnie układy
magazynowania energii. Wymienione elementy mają istotny wpływ na koszty
całej instalacji, ponieważ mogą stanowić około 50% całości inwestycji. Najczęściej budowane instalacje fotowoltaiczne są łączone z siecią elektro-energetyczną. Są to tzw. instalacje on grid – działają tylko w połączeniu z siecią.
W przypadku braku połączenia z siecią lub stosowania wydzielonych obwodów elektrycznych wykorzystuje się instalacje działające poza publiczną siecią
elektroenergetyczną w systemie wyspowym (off grid). Takie instalacje muszą
być wyposażone w odpowiednie magazyny energii, żeby generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna została zgromadzona w celu wykorzystania jej w późniejszym czasie.

8

Podręcznik projektowania i instalacji. Grzewcze pompy ciepła i pompy ciepła ciepłej wody,
Dimplex wyd. 11, 2006, http://www.dimplex.de/fileadmin/dimplex/downloads/PHB_WP_
Heizen_Kuehlen_POL_Dez06.pdf [15.05.2015].

9

A. DE VOS: Detailed balance limit of the efficiency of tandem solar cells, „Journal of Physics
D: Applied Physics”, vol. 13, nr 5, 14.05.1980, s. 839–846.
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Efektywność działania instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników.
Podstawową wielkością wpływającą na moc ogniwa fotowoltaicznego jest natężenie promieniowania słonecznego, a na produkowaną energię – nasłonecznienie,
które związane jest z położeniem geograficznym. Należy jednak brać pod uwagę
również: rodzaj stosowanych ogniw fotowoltaicznych, straty występujące w przewodach i falownikach, sposób ustawienia paneli fotowoltaicznych. Na podstawie
powyższych danych, wykorzystując wieloletnie dane meteorologiczne oraz programy symulacyjne można określić uśrednione wartości produkowanej energii
elektrycznej dla danego typu i wielkości instalacji fotowoltaicznej. Wykorzystując
dane pomiarowe zebrane w ciągu roku, a wykonane na instalacji składającej się
z 4 polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 900 W, porównano
je z oszacowaną średnią dzienną produkcją energii na podstawie danych z Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)10 – Wykres 2. Wyniki przedstawiono w przeliczeniu na 1 kW mocy znamionowej ogniw fotowoltaicznych.
Panele były pochylone pod kątem 45°, ustawione z odchyleniem 30° od południa
w kierunku wschodnim i znajdowały się na terenie Gliwic. Takie same ustawienie
założono przy oszacowaniu produkcji energii z PVGIS, zakładając jednocześnie
minimalne straty, jakie mogą wystąpić w tego typu instalacji.
Wykres 2. Dzienna produkcja energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej w przeciągu roku.

Źródło: Opracowanie własne.
10

Kalkulator fotowoltaiczny, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport,
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ [6.05.2015].
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Można zaobserwować, że produkcja energii elektrycznej w poszczególnych dniach
bardzo się zmienia, co wynika ze zmian warunków atmosferycznych (zachmurzenie, temperatura, opady itp). Duże wahania w ilości produkowanej energii
właściwie wykluczają możliwość bezpośredniego dopasowania instalacji fotowoltaicznej do odbiorcy. Dzienna produkcja energii elektrycznej może przekraczać nawet dwukrotnie wartość średnią, a w kolejnych dniach być bliska zeru.
W analizowanym okresie wyprodukowano średnio w ciągu dnia ok. 2,2 kWh/kW,
w skali roku daje to niecałe 760 kWh. Są to wartości niższe od uzyskanych
z PVGIS, co wskazuje na dużą trudność w realnym określeniu przewidywanej produkcji energii z danej instalacji fotowoltaicznej. Jednocześnie tendencja
zmian w skali roku jest porównywalna z danymi obliczonymi.
Tak duże zmiany wytwarzanej energii wymuszają podłączenie instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej, która będzie odbierać nadwyżki
produkowanej energii i uzupełniać ewentualne niedobory lub do odpowiedniego
magazynu energii. Pierwsze i drugie rozwiązanie pozwala na jak największe
wykorzystanie potencjału energii promieniowania słonecznego.
Wykres 3. Porównanie zasobów energii słonecznej w miesiącach styczniu i lipcu dla
różnych kątów elewacji.

Źródło: Opracowanie własne.

Ilość wyprodukowanej energii z paneli fotowoltaicznych zależy od położenia paneli względem słońca. Oczywiście najlepsze efekty można uzyskać w przypadku
prostopadłego ustawienia paneli względem promieni słonecznych – układy nadążne (tzw. solar tracker). Jednak takie układy są kosztowne, a bardziej opłaca
się zainstalować większą powierzchnię PV (jeśli jest to możliwe), niż budować
układ nadążny. Na Wykresie 3 pokazano zależność energii słonecznej od kąta
pochylenia paneli dla dwóch miesięcy: stycznia i lipca.
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Aby wyznaczyć uzysk energii elektrycznej z ogniw słonecznych konieczna jest
znajomość sprawności ogniwa lub też charakterystyki ogniwa fotowoltaicznego
badanego w warunkach laboratoryjnych (STC – ang. Stardard Test Conditions,
wg IEC 61853). Natężenie promieniowania, przy którym badane są ogniwa fotowoltaiczne wynosi GSTC = 1 000 W/m2. Wygodniej jest posługiwać się jednostkami
odniesionymi do 1 000 W mocy zainstalowanego systemu fotowoltaicznego. Wówczas nie interesuje nas sprawność ogniwa, a jedynie stopień wykorzystania mocy
nominalnej ogniwa. Znając średnią moc promieniowania słonecznego w danym
czasie szacunkowy jednostkowy uzysk energii elektrycznej można wyznaczyć
z zależności (założono proporcjonalną zależność mocy ogniwa do natężenia promieniowania słonecznego, pominięto wpływ zmian temperatury):

     

ś


 

(8)

gdzie: Po – moc odniesienia (1 000 W), t – czas [s], PPV – maksymalna moc ogniwa słonecznego [W] (dla warunków laboratoryjnych), Gśr – średnie natężenie
promieniowania słonecznego [W/m2], GSTC – natężenie promieniowania słonecznego dla warunków laboratoryjnych (najczęściej GSTC = 1 000 W/m2), – wskaźnik
wykorzystania ogniwa słonecznego.
Wykres 4. Względna zmiana wykorzystania mocy maksymalnej monokrystalicznego
ogniwa fotowoltaicznego.

Źródło: Opracowanie własne.

W rzeczywistości zależność sprawności PV jest zależna od natężenia promieniowania słonecznego. Sprawność ogniwa przy natężeniu promieniowania słonecznego 100 W/m2 może być mniejsza nawet o 15% względem natężenia promieniowania na poziomie 1 000 W/m2.
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W celu uwzględnienia w obliczeniach efektu zmniejszania efektywności ogniwa wraz ze zmniejszaniem natężenia promieniowania słonecznego wprowadzono wskaźnik efektywności monokrystalicznego ogniwa fotowoltaicznego kpv(G)
(Wykres 4). Wówczas równanie 8 przyjmie postać:

       ś  

ś


 

(9)

3. MAGAZYNOWANIE ENERGII
Wykorzystanie na dużą skalę odnawialnych źródeł energii (OZE) takich jak energia wiatru czy promieniowania słonecznego, które charakteryzują się dużą niestabilnością pracy, wymusi stosowanie skutecznych systemów magazynowania dużej
ilości energii. Rozwiązanie takie wydaje się być bardziej racjonalne niż budowa
dodatkowych elektrowni szczytowych (gazowych lub wodnych) o mocach porównywalnych z sumaryczną mocą OZE. Ze znanych instalacji służących do magazynowania energii obecnie najskuteczniejsze są wodne elektrownie szczytowo-pompowe. Magazynowanie energii elektrycznej w klasycznych akumulatorach,
mimo wysokiej sprawności ładowania i małych strat energii w czasie przechowywania, jest zbyt drogie inwestycyjnie żeby mogło być stosowane na skalę
przemysłową. Aktualne tempo rozwoju technologii akumulatorów o małych pojemnościach elektrycznych pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość branży
niewielkich instalacji energetycznych.
Duże perspektywiczne możliwości magazynowania energii pochodzącej
z promieniowania słonecznego dają technologie wodorowe. Wodór produkowany
na wielką skalę w wodorowniach, które mają bezpośredni dostęp do energii i wody
mógłby być magazynowany w zbiornikach i w okresie zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, stosowany jako paliwo np. do ogniw paliwowych.
Nadal jednak znacznym problem jest magazynowanie i transport dużych ilości
wodoru oraz produkcja tanich i o dużej żywotności ogniw paliwowych. Obecnie
są już powszechnie znane bezpieczne zbiorniki wodoru, niestety o stosunkowo
małej pojemności11. Jedną z dobrze opanowanych technologii produkcji wodoru
jest elektroliza wody. Obecnie stosowane elektrolizery charakteryzują się wysoką
sprawnością (przekraczającą nawet 70%, przy teoretycznej maksymalnej wartości 94%) i możliwością bezpośredniego połączenia z ogniwami fotowoltaicznymi. Takie rozwiązanie jest bardzo proste i korzystne, ponieważ eliminuje szereg
urządzeń i procesów powodujących dodatkowe straty energii. Dodatkowo wodór
otrzymany metodą elektrolizy odznacza się bardzo wysoką czystością (powyżej
99,9%), co jest istotne przy wykorzystaniu go do ogniw paliwowych. Dostępne są już autonomiczne układy małej mocy zawierające: ogniwa fotowoltaiczne,
11

D. WĘCEL: Wodór do ogniw paliwowych typu PEM, „Archiwum Spalania”, vol. 9, nr 1–2,
2009, s. 75–90.
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elektrolizery, ogniwa paliwowe, zbiornik wody i zbiornik na wodór, które mogą
pracować zarówno w systemie wyspowym, jak i podłączone do sieci12. Jedynym ograniczeniem pracy takiego układu jest żywotność urządzeń wchodzących
w jego skład. Charakteryzują się bardzo szybkim rozruchem, elastycznością
pracy i prostotą obsługi, dzięki czemu dobrze pasują dla małych instalacji przydomowych. Dodatkową zaletą takiego układu jest możliwość odzyskania ciepła
z ogniwa paliwowego. W związku z powyższym stanowi to niewątpliwą alternatywę dla instalacji z akumulatorami elektrycznymi.
Metoda magazynowania energii w postaci wodoru wymaga zastosowania
elektrolizerów połączonych z ogniwami fotowoltaicznymi. W takim rozwiązaniu
istotnym zagadnieniem jest odpowiednie dopasowanie elektrolizerów i ogniw,
w celu optymalizacji pracy instalacji. Przykładową analizę takiego dopasowania wykonano przy wykorzystaniu generatora wodoru z dwoma elektrolizerami
z membraną protonową (PEM) o sumarycznej wydajności 60 dm3 wodoru na
godzinę i polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy 225 W, napięciu
nominalnym 30,3 V, prądzie nominalnym 7,44 A (Wykres 5).
Wykres 5. Charakterystyki elektrolizerów i paneli fotowoltaicznych13.

Źródło: Opracowanie własne.

12

www.actaspa.com/products/acta-power/ [20.04.2015].

13

W. OGULEWICZ, D. WĘCEL, G. WICIAK, H. ŁUKOWICZ, J. KOTOWICZ, T. CHMIELNIAK: Pozyskiwanie energii z ogniw paliwowych typu PEM chłodzonych cieczą, Monografia, Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
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Ze względu na sposób działania elektrolizerów (liniowa zależność strumienia produkowanego wodoru od wartości natężenia prądu) należy tak dobierać urządzenia, aby uzyskiwać maksymalne wartości natężenia prądów, jakie można uzyskać
z ogniw fotowoltaicznych przy jednoczesnym obciążaniu ich w punkcie mocy maksymalnych. Ze względu na ograniczenia prądowe paneli fotowoltaicznych zwykle
wymagane jest stosowanie kilku paneli połączonych równolegle, aby zapewnić odpowiednio wysoki prąd zasilający elektrolizery. Ze względu na prądy znamionowe
pojedynczego elektrolizera wynoszące ok. 13 A, do jego zasilania wymagane są
2 panele fotowoltaiczne połączone równolegle. Pozwala to na bezpośrednie podłączenie fotoogniw z generatorami wodoru, bez pośrednictwa przetwornicy DC/DC
zmieniającej poziomy napięć kosztem sprawności całego układu.
Charakterystyki przedstawione na Wykresie 5 pokazują, że dwa dobrze oświetlone ogniwa fotowoltaiczne połączone równolegle i obciążone kondunktancją jednego elektrolizera umożliwiają uzyskanie natężenia prądu ok. 15 A przy spadku
napięcia ok. 14 V. Te same ogniwa mogą zapewnić natężenie prądu ok. 11,6 A
przy napięciu ok. 26 V dwóm elektrolizerom połączonym szeregowo. Szeregowe
łączenie ogniw fotowoltaicznych powoduje tylko wzrost uzyskiwanych napięć,
co w analizowanym przypadku nie ma uzasadnienia. Charakterystyki napięciowo-prądowe elektrolizerów i ogniw fotowoltaicznych wskazują, że powinny one
współpracować w obszarze, w którym fotoogniwa są źródłami prądowymi, utrzymującymi stałą wartość natężenia prądu przy określonym nasłonecznieniu.
Charakterystyka prądowo-napięciowa elektrolizerów nie jest liniowa, co daje
możliwość takiego połączenia elektrolizerów z panelami fotowoltaicznymi, przy
którym możliwa będzie współpraca tych urządzeń blisko punktów maksymalnej
mocy14. Pozwala to na optymalne dysponowanie mocą uzyskiwaną z fotoogniw.
Wykonane badania w ciągu słonecznego dnia, przy połączeniu dwóch paneli
fotowoltaicznych z dwoma elektrolizerami pozwoliły uzyskać zbiór punktów,
odpowiadających pracy układu w różnych warunkach oświetlenia ogniw fotowoltaicznych. Na podstawie danych pomiarowych otrzymano wykres zmian
strumienia wodoru, produkowanego przez generator wodoru w funkcji natężenia prądu przepływającego przez niego. Jest to również suma prądów płynących
przez dwa panele fotowoltaiczne połączone równolegle. Uzyskana zależność
jest liniowa, czyli proporcjonalna do natężenia promieniowania słonecznego. Te
właściwości wskazują na możliwość produkcji wodoru przez elektrolizer nawet
przy niewielkich prądach przepływających. Takie rozwiązanie przy odpowiednich sposobach magazynowania wodoru, np. w zbiornikach ciśnieniowych lub
wykorzystujących technologię wodorków metali oraz przy zastosowaniu ogniw
paliwowych, pozwala efektywnie wykorzystać wodór jako nośnik energii, umożliwiający produkcję energii elektrycznej dopasowaną do zapotrzebowania przy
jednoczesnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
14

R. E. CLARKE, S. GIDDEY, F. T. CIACCHI, S. P. S. BADWAL, B. PAUL, J. ADREWS: Direct coupling
of an electrolyser to a solar PV system for generating hydrogen, Original Research Article,
„International Journal of Hydrogen Energy”, vol. 34, nr 6, marzec 2009, s. 2531–2542.
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Wykres 6. Zależność produkcji wodoru od natężenia prądu elektrolizera.

Źródło: Opracowanie własne.

4. WSPÓŁPRACA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ORAZ POMPY CIEPŁA
W PROSUMENCKIEJ MIKROINFRASTRUKTURZE ENERGETYCZNEJ

Panele fotowoltaiczne w naszych warunkach klimatycznych pracują bardzo nierówno, a jest to związane ze zmianą nasłonecznienia w zależności od pory roku.
Analizując konkretny dzień, zauważyć można również zmiany wynikające z lokalnie zmieniającej się pogody, w szczególności zachmurzenia. Mimo to, mając
świadomość tych uwarunkowań, można odpowiednio zaplanować i wykorzystać
tą technologię jako odnawialne źródło energii elektrycznej.
Do ogrzania budynku mieszkalnego doskonale nadaje się gruntowa pompa
ciepła. Pompa taka posiada wysoki współczynnik efektywności COP, który w niewielkim stopniu zależy od pory roku. Tym samym grunt, jako dolne źródło ciepła
posiada stosunkowo dobrą koherentność z zapotrzebowaniem PME na energię
cieplną.
W tej części niniejszego opracowania zostaną przedstawione możliwości
współpracy tych technologii w celu zbilansowania zapotrzebowania na energię
elektryczną i cieplną przykładowego domu zamieszkałego przez 4 osoby. Wraz
z zaproponowanymi instalacjami OZE i rozwiązaniami proefektywnościowymi
dom ten tworzy przykładową prosumencką mikroinfrastrukturę energetyczną
(PME). Przedstawione poniżej analizy należy traktować jako grube szacowanie. Celem tych analiz jest jakościowe ukazanie uwarunkowań energetycznych
współpracy pompy ciepła i instalacji PV w PME.
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Dla wspomnianej wyżej PME założono podstawowe parametry energetyczne
i techniczne, które zestawiono w Tabeli 1. Są to typowe parametry dla prosumenckich infrastruktur, zakładające dobrą efektywność i niską energochłonność.
Tabela 1. Podstawowe parametry energetyczne i techniczne analizowanej PME.

Parametr

Jednostka Wartość

Rodzaj budynku

nd

jednorodzinny

Budownictwo (energooszczędność)

nd

niskoenergetyczne

Rodzaj ogrzewania

nd

centralne, podłogowe

Powierzchnia użytkowa

m2

150

Roczne jednostkowe zużycie energii

kWh/m2

40

Roczne całkowite zużycie energii cieplnej

kWh

6 000

Roczne całkowite zużycie energii elektrycznej kWh

3 000

Liczba zamieszkałych osób

4

nd

Źródło: Opracowanie własne.

Tak określoną PME zaplanowano w pierwszej kolejności wyposażyć w instalację
pompy ciepła. Wybrano pompę ciepła z gruntowym dolnym źródłem ciepła typu
solanka – woda. Przyjęto również poziomy gruntowy wymiennik na głębokości
optymalnej 1,5 m pod powierzchnią terenu. Taka pompa ciepła zapewnia dużą
efektywność i mniejszą zależność COP od temperatury i pory roku.
Tabela 2. Podstawowe parametry pompy ciepła dla analizowanej PME.

*

Parametr

Wartość

Typ

sprężarkowa

Rodzaj

solanka – woda

Dolne źródło ciepła

grunt

Rodzaj wymiennika

poziomy, 1,5 m ppt

Wydajność cieplna

5,3 kW

Temperatura dopływu wody ciepłej

35°C

Współczynnik efektywności COP (dla B0W35*)

4

dane dla pompy o temp. źródła ciepła 0°C (solanka) i temp. dopływu ciepłej wody 35°C.

Źródło: Opracowanie własne.
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Zanim zostanie dobrana odpowiednia instalacja fotowoltaiczna zostanie przedstawiona analiza zapotrzebowania na energię cieplną oraz elektryczną, również
z uwzględnieniem poboru energii przez pompę ciepła.
W pierwszej kolejności obliczono roczne zapotrzebowanie budynku na energię cieplną centralnego ogrzewania Ec c.o.:

Ec c.o. = Erjzc ⋅ S = 40

kWh
⋅ 150m 2 = 6000 kWh
2
m

(10)

gdzie: Erjzc – roczne jednostkowe zapotrzebowanie PME na energię cieplną; S – powierzchnia użytkowa.
Dla tak wyliczonego zapotrzebowania na energię cieplną przyjęto typowy profil
zapotrzebowania15. Profil ten przedstawiono na Wykresie 7.
Wykres 7. Profil roczny zapotrzebowania na energię cieplną c.o.

Źródło: Opracowanie własne.

Roczne zapotrzebowanie na ogrzanie ciepłej wody użytkowej wyznaczono przy
przyjęciu następujących założeń:
– każda osoba zużywa dziennie średnio 60 dm3 ciepłej wody;
– temperatura zimnej wody Tz wynosi 10°C;
– temperatura ciepłej wody Tc wynosi 45°C;
– w ciągu roku czworo domowników wyjeżdża na 3 tygodnie (21 dni) oraz
dwoje (dzieci) na 2 tygodnie (14 dni), zatem średnio domownicy nie korzystają z wody przez 4 tygodnie, czyli 28 dni, stąd liczba dni użytkowania
c.w.u. wynosi 337 dni.
15

S. PATER, J. MAGIERA: Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych, Czasopismo Techniczne „Chemia”,
z. 10, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011.
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Przy tak przyjętych założeniach energia cieplna potrzebna do ogrzania c.w.u.
w ciągu roku do temperatury 35°C wynosi:

Ec c.w.u. = L ⋅ Vo ⋅ ρ w ⋅ cw ⋅ (Tc − Tz ) ⋅ tuż

(11)

gdzie: L – liczba domowników; Vo – objętość c.w.u. zużywanej przez jedną osobę na
dzień; ρ w – gęstość wody; cw – ciepło właściwe wody; Tc – temperatura wody ciepłej
35°C; Tz – temperatura wody zimnej 10°C; tuż – liczba dni użytkowania c.w.u. w roku.
Ec c.w.u. = 4 ⋅ 60l +

l
g
J
⋅ 1000 ⋅ 4,2
⋅ 25 K ⋅ 337dni = 4,94 GJ = 1373kWh (12)
dzień
l
g⋅K

Energia ta w przeliczeniu na miesiąc średnio wynosi: 114 kWh. Dodając tę średnią wartość do każdego miesiąca poprzednio wyliczonego profilu (Wykres 7)
otrzymano ostateczny profil zapotrzebowania na energię cieplną, który pokazano na Wykresie 8.
Wykres 8. Profil roczny zapotrzebowania na energię cieplną c.o. i c.w.u.

Źródło: Opracowanie własne.

Ogrzanie ciepłej wody użytkowej od temperatury 35°C do 55°C jest realizowane
przez grzałkę elektryczną w zasobniku c.w.u. Przeprowadzenie analogicznych
obliczeń jak we wzorze (11) pozwala wyznaczyć roczne zużycie energii elektrycznej na dogrzanie c.w.u.:

Eel. c.w.u. = L ⋅ Vo ⋅ ρ w ⋅ cw ⋅ (Tc − Tz ) ⋅ tuż

(13)

gdzie: Tc – temperatura wody ciepłej 45°C; Tz – temperatura wody zimnej 35°C.
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Eel. c.w.u. = 549kWh
Do wyznaczenia profilu zapotrzebowania na energię elektryczną przyjęto roczne
zapotrzebowanie na poziomie 3 MWh (Tabela 1). Profil sporządzono na podstawie dopasowania do profilu zaczerpniętego z własnych doświadczeń autorów.
W profilu tym uwzględniono również wyznaczone wyżej średnie zapotrzebowanie energii elektrycznej na dogrzanie c.w.u. do temperatury 45°C przez dodanie
stałej wartości 45,75 kWh. Ostateczny profil zapotrzebowania PME na energię
elektryczną przedstawia Wykres 9. Profil ten nie uwzględnia pracy pompy ciepła, która również jest zasilana prądem elektrycznym. Pobór energii elektrycznej
w danym miesiącu przez pompę ciepła jest ściśle związany z zapotrzebowaniem
na ciepło (patrz Wykres 8) oraz zmianą współczynnika efektywności pompy
COP w zależności od temperatury dolnego źródła ciepła (w tym przypadku
gruntu). Zmianę temperatury gruntu na głębokości 1,5 m p.p.t. (p.p.t. – pod poziomem terenu) przedstawia Wykres 10. Na tym samym wykresie wyznaczono zmianę współczynnika efektywności COP wybranej pompy (o parametrach
w Tabeli 2). Wartości COP wyznaczono na podstawie idealnego cyklu Carnota
przy wprowadzeniu współczynnika doskonałości otrzymanego dla wartości 0°C
dolnego źródła ciepła, przy którym COP wg producenta wynosi 4,0. Zatem zużycie energii elektrycznej przez pompę ciepła miesięcznie wynosi:

EmHPel =

Emc
COP

(14)

gdzie: Emc – średnie miesięczne zapotrzebowanie na energię cieplną.
Wykres 9. Profil roczny zapotrzebowania na energię elektryczną (bez pompy ciepła).

Źródło: Opracowanie własne.
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Wykres 10. Zmiany temperatury gruntu i COP pompy ciepła16.

Źródło: Opracowanie własne.

W oparciu o tą zależność sporządzono profil zużycia energii elektrycznej przez
pompę ciepła, który pokazuje Wykres 11. Suma profili z Wykresu 9 i 11 daje
profil całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu roku (Wykres 12). Całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną w ciągu roku wynosi 5 400 kWh.
Wykres 11. Profil roczny zapotrzebowania na energię elektryczną pompy ciepła.

16

M. RUBIK: Pompy ciepła, poradnik… op. cit.
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Wykres 12. Profil roczny zapotrzebowania na energię elektryczną (z pompą ciepła).

Źródło: Opracowanie własne.

Wyznaczone powyżej wyniki obliczeń pozwalają na próbę zbilansowania zapotrzebowania PME na energię elektryczną za pomocą instalacji fotowoltaicznej.
Do wstępnej analizy przyjęto instalację fotowoltaiczną o parametrach zamieszczonych w Tabeli 3.
Tabela 3. Podstawowe parametry instalacji PV dla analizowanej PME.

Parametr

Wartość

typ ogniwa

krystaliczne

moc znamionowa

2,5 kW

współpraca z siecią dystrybucyjną

włączona, system on grid

akumulatory

brak

lokalizacja

Bytom

Źródło: Opracowanie własne.

Na tym etapie należało określić również lokalizację PME ze względu na nasłonecznienie. Miasto Bytom wybrano nie dlatego, że jest bliskie autorom artykułu
czy związane z ich miejscem zamieszkania. Jest to miasto na Śląsku, które najdotkliwiej odczuło reorganizację polskiego górnictwa. Z sześciu kopalń, jednej
huty oraz dwóch elektrowni pozostała tylko jedna kopalnia, której przyszłość
jest niepewna. Istnieje ogromna potrzeba odbudowy potencjału tego miejsca, ale
już na innych zasadach, w oparciu o prosumenckie mikroinfrastruktury energetyczne, wyznaczające nowe spojrzenie na energetykę, poszanowanie dóbr natury i środowiska naturalnego. Na ruinach „starego” systemu można zbudować
„nowy”, lepszy, dojrzalszy. Taka perspektywa pozwala myśleć optymistycznie
o przyszłości Śląska, jego roli w budowaniu nowego społeczeństwa, a wszystko
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to dzięki podbudowie, dzięki doświadczeniu i świadomości budowanej przez
lata. Wypływające z tego miejsca przykłady dobrych praktyk w energetyce mają
siłę oddziaływania na cały kraj.
Zatem dla obranego miejsca należy wyznaczyć profil produkcji energii elektrycznej w ciągu dnia. Profil ten sporządzono w oparciu o dane uzyskane z wykorzystaniem programu PVGIS17 dla jednostkowej mocy znamionowej 1 kW instalacji PV. Profil produkcji opisuje Wykres 13.
Wykres 13. Profil roczny produkcji energii elektrycznej przez instalację PV.

Źródło: Opracowanie własne.

Tak sporządzony profil produkcji energii elektrycznej unormowano do mocy
znamionowej instalacji PV (tj. 2,5 kW). Następnie, odjęto go od profilu zapotrzebowania naszej PME na energię elektryczną celem uzyskania bilansu energii
elektrycznej. Wynik tych zabiegów przedstawia Wykres 14. Jest to profil przedstawiający wspomniany bilans energii. Szarym kolorem zaznaczono energię
elektryczną, która nie została pokryta przez produkcję z instalacji PV w danym
miesiącu. Jest to energia, za którą należy zapłacić dostawcy. Natomiast roczny
całkowity bilans energii elektrycznej analizowanej PME wynosi:

Ec el bilans = EcPV − Ec el = 1936kWh − 5400kWh = −3464kWh

(15)

Całkowite zbilansowanie rocznego zapotrzebowania otrzymuje się przy zwiększeniu mocy znamionowej instalacji PV do 5,5 kW. W tym przypadku roczny
całkowity bilans energii elektrycznej analizowanej PME wynosi:

Ec el bilans = EcPV − Ec el = 5325kWh − 5400kWh = 75kWh
17

(16)

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# [15.05.2015].
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Wykres 14. Profil roczny zapotrzebowania na energię elektryczną (moc inst. PV: 2,5 kW).

Źródło: Opracowanie własne.

Otrzymano zatem nieznaczną roczną nadprodukcję z instalacji PV. Jednak przedstawiony profil bilansu na Wykresie 15 pokazuje, że przez 6 miesięcy występuje
całkowite pokrycie energii elektrycznej z instalacji PV. Analizy te są prowadzone przy miesięcznym uśrednianiu, zatem pełne korzyści z takiego rozwiązania
można uzyskać tylko dzięki zastosowaniu technologii zasobnikowych.
Wykres 15. Profil roczny zapotrzebowania na energię elektryczną (moc inst. PV: 5,5 kW).

Źródło: Opracowanie własne.

Patrząc na roczne wartości zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej
w PME można wykorzystać ich pozytywny bilans przez zastosowanie licznika
netto energii elektrycznej. Jeżeli przyjąć półroczne rozliczenia, to bilanse dla poszczególnych półroczy przedstawiają się następująco:
• I półrocze: 2 849 kWh – 2 814 kWh = 35 kWh,
• II półrocze: 2 550 kWh – 2 510 kWh = 40 kWh.
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Oba bilanse są dodatnie, zatem następuje całkowite pokrycie zużycia produkcją. Dodatkowo bilanse te mają bliskie sobie wartości, co oznacza, że profil bilansu jest symetryczny względem środka roku tj. przełomu czerwca i lipca. Nieco zaskakujący jest fakt, że półroczne bilanse tak niewiele od siebie odbiegają.

PODSUMOWANIE
Moc instalacji solarnych opartych o ogniwa fotowoltaiczne w ostatnich latach
zwiększyła się do poziomu mającego realny wymiar w energetyce światowej.
Dodatkowo, dynamika rozwoju tego rynku jest obecnie największa, co jest szczególnie zauważalne na terenie Unii Europejskiej. Przy obecnych tendencjach moc
zainstalowana w elektrowniach słonecznych w krótkim czasie może być większa
niż w elektrowniach wiatrowych i hydroelektrowniach. Niestety, tak jak większość odnawialnych źródeł energii nie zapewnia stałości dostaw energii elektrycznej. Skutkuje to koniecznością budowy rezerwowych elektrowni szczytowych lub
magazynowania dużych ilości energii pochodzących z OZE i wykorzystanie jej
w okresie zwiększonego zapotrzebowania, co wydaje się bardziej racjonalne.
Jedną z możliwych technologii energetycznych jest produkcja wodoru i wykorzystanie go jako paliwo w ogniwach paliwowych. Prezentowane wyniki badań polikrystalicznych ogniw fotowoltaicznych oraz elektrolizerów wskazują na
możliwość produkcji wodoru ze sprawnością sięgającą 60%. W celu poprawy
sprawności ważnym aspektem jest właściwe dopasowanie ogniw fotowoltaicznych do elektrolizerów. Niestety sprawność całego procesu magazynowania
energii w wodorze jest mniejsza w porównaniu z magazynowaniem energii elektrycznej w klasycznych akumulatorach.
W naszych warunkach klimatycznych warto zwrócić uwagę na znaczny
udział energii cieplnej w rocznym zapotrzebowaniu na energię. Do tych celów
doskonale nadają się takie źródła odnawialne, jak pompy ciepła czy panele solarne. Te drugie z powodzeniem mogą być połączone z ogniwami fotowoltaicznymi (ogniwa hybrydowe). To rozwiązanie jednak nie zapewnia stałości dostaw
energii. Z tego powodu, w wielu przypadkach atrakcyjniejsze wydają się być
gruntowe pompy ciepła. Technologia ta jest również stale rozwijana i współczesne pompy osiągają współczynnik „doskonałości” na poziomie 0,5. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wykorzystywaną przez instalację pompy ciepła
może zostać pokryte częściowo z ogniw PV (a w przypadku licznika netto nawet
całkowicie). Analiza tego przypadku została przedstawiona w punkcie czwartym. Jest to jeden z kierunków działań umożliwiających unikanie kłopotliwego
magazynowania energii elektrycznej do czasu, gdy technologia magazynowania
tej energii stanie się tańsza, efektywniejsza i bardziej komfortowa.
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STRESZCZENIE
Jednym z podstawowych elementów nowoczesnej energetyki opartej na technologii smart-grid jest prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna (PME).
W skład tej mikroinfrastruktury wchodzi zespół rozwiązań energetycznych oraz
informatycznych współpracujących w celu jak najefektywniejszego wykorzystania energii z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i prawnych. Taką mikroinfrastrukturą może być gospodarstwo domowe zaopatrzone
w wyżej wymienione rozwiązania.
W naszym kraju gospodarstwa domowe mają swoją specyfikę i uwarunkowania, wynikające przede wszystkim z panujących warunków klimatycznych.
Konsekwencją tych uwarunkowań jest to, że zapotrzebowanie roczne na energię
cieplną znacznie przewyższa roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Mając na uwadze te uwarunkowania autorzy niniejszego opracowania zaproponowali przeanalizowanie możliwości połączenia wybranych technologii
OZE: pomp ciepła oraz instalacji paneli fotowoltaicznych. Celem tej analizy było
zaprezentowanie możliwości optymalnego zbilansowania zapotrzebowania na
energię cieplną i elektryczną przykładowej prosumenckiej mikroinfrastruktury
energetycznej PME.
Dla kompletności rozważań w pierwszych trzech punktach omówiono podstawy fizyczne, budowę i zasadę działania instalacji PV, pomp ciepła oraz wodorowych technologii zasobnikowych.

COMPILATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR PROSUMER ENERGY
MICRO INFRASTRUCTURES (PEMI)
SUMMARY
Depending on the technology and building energy consumption in Polish climate
conditions heating costs are about twice as large as electricity costs, and often
this ratio amounts to 4:1. In the selection of renewable energy sources (RES) for
prosumer energy micro infrastructure (PEMI) particular attention shall be paid
to heat source for household. The article focuses on the selection problem of heat
pump and micro photovoltaic power plant for its supply.
The paper discusses the basic principles of heat pumps operation, photovoltaic technologies, possibilities of hydrogen storages application and hydrogen
production from solar energy.
In the second part of the article the possibility of cooperation of the heat pump
and the photovoltaic system has been analyzed.
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Key words: photovoltaic, heat pump, specific heat, Carnot cycle, hydrogen, electric
energy storage, electrolytic cell

NOTA O AUTORACH
Dr inż. Daniel Węcel – urodzony w 1974 roku w Łazach, stopień naukowy
uzyskany w 2006 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Miernictwa i Automatyki Procesów Energetycznych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice. Obszar
zainteresowań naukowych: zjawiska przepływowe związane z pomiarem strumienia substancji, ogniwa fotowoltaiczne, wykorzystanie wodoru do celów energetycznych.
Dr inż. Kamil Barczak – urodzony w 1976 roku w Jaszczowie, stopień naukowy uzyskany w 2006 roku na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki
Śląskiej. Obecnie jest adiunktem w Katedrze Optoelektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, ul. Krzywoustego 2, 44-100 Gliwice. Obszar zainteresowań
naukowych: zjawiska magnetooptyczne, światłowodowe czujniki prądu i pola
magnetycznego dla zastosowań w elektrotechnice i elektroenergetyce, własności
polaryzacyjne światłowodów włóknistych i światłowodów fotonicznych.
Dr inż. Marcin Fice – adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej
w Instytucie Elektrotechniki i Informatyki. Autor i współautor 49 artykułów w wydawnictwach krajowych i zagranicznych, w głównej mierze o tematyce techniki
napędu spalinowego i elektrycznego samochodów oraz energetyki prosumenckiej.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 406

15.01.2016 13:34

Jan Popczyk
Centrum Energetyki Prosumenckiej
Politechnika Śląska w Gliwicach

ENERGETYKA PROSUMENCKA JAKO INNOWACJA PRZEŁOMOWA
– MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA NA PRZYKŁADZIE MIKROBIOGAZOWNI
Słowa kluczowe: energetyka prosumencka, innowacja przełomowa, wieś kolebką prosumentów, mikrobiogazownie, samochód elektryczny, smart grid, car
sharing, ryzyko inwestycyjne, dynamika wzrostu, prosumencki łańcuch wartości

WSTĘP
Opracowanie prezentuje1 w ujęciu praktycznym „startowy” potencjał energetyki
prosumenckiej widzianej w kategoriach innowacji przełomowej2. Opracowanie
jest jednocześnie syntezą wybranych opracowań autora z drugiej połowy 2013 r.
pokazujących bardzo ważne obszary, w których są już widoczne silne przesłanki
rozwoju energetyki prosumenckiej jako innowacji przełomowej.
W pierwszej części opracowania dokonano konfrontacji dwóch inwestycji, z których jedna (bloki węglowe, wzmacniające petryfikację elektroenergetyki WEK3)
jest reprezentatywna dla innowacji zachowawczych, a druga (krajowy program
energetycznej rewitalizacji zasobów mieszkaniowych i modernizacji rolnictwa)
dla innowacji przełomowych4.
W drugiej części pokazano obszary wiejskie jako potencjalną kolebkę energetyki prosumenckiej; kolebka ta ma podstawowe właściwości niezbędne do rozwoju energetyki prosumenckiej, spełnia podstawowe kryteria umożliwiające dyfuzję
innowacji przełomowych5.
1

Na podstawie raportu J. POPCZYK: Energetyka prosumencka jako innowacja przełomowa,
BŹEP nr kat. 1.4.04, Gliwice 2014, www.klaster3x20.pl (podstrona CEP).

2

K. CHLEBOWSKI: Innowacje w energetyce. Dlaczego włączanie OZE do systemu energetycznego niszczy ich innowacyjny potencjał, portal www.cire.pl [2014].

3

WEK – Wielkoskalowa Energetyka Korporacyjna.

4

J. POPCZYK: Czy budowa dwóch bloków w Elektrowni Opole jest zasadna? Ekspertyza wykonana dla Polskiej Koalicji Klimatycznej (w szczególności dla Polskiego Klubu Ekologicznego Okręg Mazowiecki), Gliwice, lipiec 2013; J. POPCZYK: Przebudowa energetyki: dynamiczna równowaga sektorowej energetyki wielkoskalowej i prosumenckiej w horyzontach
2020, 2030 i 2050, Materiały XVIII Konferencji Energetyki (Innowacje dla energetyki),
Turbo Care Poland, Gniew, wrzesień 2013.

5

J. POPCZYK: Rola sieci rozdzielczych w energetyce prosumenckiej, Konferencja SEP, Oddział
Kielecki, Ameliówka–Kielce, wrzesień 2013.
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Trzecia część przedstawia mikrobiogazownię rolniczo-utylizacyjną jako charakterystyczny przykład potencjalnej polskiej innowacji przełomowej. Punktem
wyjścia w tej części jest krótki opis programu badawczego dotyczącego mikrobiogazowni pod roboczą nazwą Energa 20/PS. Przy tym za innowację przełomową
w opracowaniu uznaje się jednak nie samą mikrobiogazownię (ta może być uznana
co najwyżej za radykalną innowację zachowawczą; tak mikrobiogazownia została
potraktowana w programie badawczym, którego dotyczą opracowania źródłowe)6.
Innowacją przełomową jest nowy prosumencki łańcuch wartości możliwy do zrealizowania (w gospodarstwie rolnym) za pomocą mikrobiogazowni.

1. „WYWOŁAWCZA” LISTA INNOWACJI PRZEŁOMOWYCH W PROCESIE
PRZEBUDOWY ENERGETYKI

Ze względu na to, że pojęcie innowacji przełomowej jest jeszcze mało znane,
a z drugiej strony ma fundamentalne znaczenie z punktu widzenia rozwoju energetyki prosumenckiej, poniżej przedstawia się „wywoławczą” listę takich innowacji.
Przy tym za każdym razem innowację przełomową przedstawia się w kontekście
interesów, które ona narusza (interesów związanych z tradycyjnymi technologiami). Lista jest następująca:
1) Mikrobiogazownia (rozumiana jako cała instalacja utylizacyjno-energetyczna) vs źródło energii elektrycznej (innowacja narusza interesy całej
elektroenergetyki WEK, jednak przede wszystkim wytwórców WEK).
2) Lokalna sieć (instalacja budynkowa) semi off grid vs klasyczna integracja
źródeł rozproszonych z siecią (innowacja narusza interesy całej elektroenergetyki WEK).
3) Smart grid EP vs AMI7 (innowacja narusza interesy całej elektroenergetyki WEK, jednak przede wszystkim operatorów OSP8 i OSDn9).
4) Dom pasywny vs dom tradycyjny/energochłonny (innowacja narusza pośrednio interesy gazownictwa i górnictwa węgla kamiennego).
5) Rewitalizacja istniejącego domu do standardu inteligentnego domu semi
off grid vs budowa bloków węglowych (jądrowych) i systemowych sieci
elektroenergetycznych (innowacja narusza interesy całej elektroenergetyki WEK, jednak przede wszystkim wytwórców WEK).
6

J. POPCZYK: Kontenerowa mikrobiogazownia utylizacyjno-rolnicza Energa 20/PS, „Czysta
Energia”, maj 2013; L. LATOCHA: Koncepcja mikrobiogazowni kontenerowej i pilotażowa
praktyczna realizacja w PLMR, Gliwice–Studzionka 2010–2012; J. CEBULA et al.: Badania
technologiczne: laboratoryjne i w PLMR, Gliwice–Studzionka 2011–2012; D. WERESZCZYŃSKI:
Dokumentacja techniczna mikrobiogazowni ENERGA 20/PS, Gliwice–Studzionka 2012.

7

AMI – Advanced Metering Infrastructure (zaawansowane systemy pomiarowe).

8

OSP – Operator Systemu Przesyłowego.

9

OSDn – Operator Systemu Dystrybucyjnego nie posiadający bezpośredniego połączenia
z siecią przesyłową.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 408

15.01.2016 13:34

J. POPCZYK

409

6) Samochód elektryczny (EV) vs samochód z silnikiem spalinowym (innowacja narusza przede wszystkim interesy sektora paliw płynnych/transportowych; producentów samochodów z silnikiem spalinowym; także
wytwórców energii elektrycznej WEK).
7) Car Sharing vs własny samochód (innowacja narusza interesy sektora paliw
płynnych/transportowych; także wytwórców energii elektrycznej WEK; jednak przede wszystkim producentów samochodów z silnikiem spalinowym).
Już obecnie przedstawiona lista jest daleko niepełna i będzie się ona gwałtownie rozszerzać. Zasadność tej tezy znajduje potwierdzenie w globalnych trendach technologicznych obrazujących rozwój: technologii środowiskowo-energetycznych, inteligentnej infrastruktury, technologii domu pasywnego, transportu
elektrycznego, rolnictwa energetycznego. Za trendami technologicznymi idą już
zmiany rynków. Dramatycznie pogarsza się sytuacja liderów na tradycyjnych
rynkach paliwowo-energetycznych: w górnictwie węgla kamiennego (najbardziej dotkliwym przykładem jest polska Kompania Węglowa, ale także górnictwo w USA i w innych krajach świata), w sektorze paliw ropopochodnych (najbardziej dotknięta spadkami cen ropy naftowej i gazu jest Rosja, ale także kraje
OPEC i inni producenci tych paliw), w elektroenergetyce (najbardziej spektakularnymi przykładami spadku wartości przedsiębiorstw w tym sektorze są z kolei
niemieckie firmy RWE, EON, francuska firma GDF Suez i wiele innych, w tym
polscy liderzy na rynku energii elektrycznej). Pretendenci zdobywają (tworzą)
natomiast nowe rynki. Przykładem są inwestycje firm światowych w wydobycie
gazu łupkowego, firm IT w smart grid EP (w tym w handel na rynkach energii elektrycznej), firm ICT w dobra inwestycyjne dla energetyki prosumenckiej
(w szczególności dla energetyki OZE). Najbardziej spektakularnym przykładem
w skali globalnej jest pretendent na rynku produkcji samochodów elektrycznych
w postaci firmy TESLA (USA).
Zmiany rynków potwierdzają siłę synergetyki, czyli nowej konsolidacji obszarów strukturalnie nieefektywnych: energetyki WEK, budownictwa, transportu
i rolnictwa. Ta nowa konsolidacja – realizowana w dużej mierze pod wpływem
wymagań środowiska, z uwzględnieniem zachodzących zmian w stylu życia, za
pomocą infrastruktury EP – oznacza kształtowanie się energetyki prosumenckiej,
jako piątej fali innowacyjności10. Jej charakter różni ją od pierwszych czterech fal.
Mianowicie, będzie to fala oparta na milionach wynalazków, z których będą korzystać miliardy prosumentów. Udział prosumentów, jako „udziałowców” piątej
fali innowacyjności, będzie decydował o jej dynamice i o jej demokratycznym
charakterze.

10

J. POPCZYK: Energetyka postprzemysłowa. Piąta fala innowacyjności, Wykład inauguracyjny na Politechnice Śląskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
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2. DWA BLOKI WĘGLOWE VS KRAJOWY PROGRAM REWITALIZACJI ZASOBÓW
MIESZKANIOWYCH I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Poniżej inwestycję w dwa bloki węglowe 900 MW każdy, np. takie jak te, które
mają być zbudowane w Elektrowni Opole (Inwestycja 1) konfrontuje się z inwestycją w postaci krajowego programu rozwojowego obejmującego rewitalizację
zasobów mieszkaniowych (w miastach i na terenach wiejskich) oraz modernizację rolnictwa. Podkreśla się strategiczne znaczenie tej konfrontacji: pierwsza
petryfikuje elektroenergetykę, druga ma cywilizacyjne znaczenie dla Polski. Ze
względu na to znaczenie inwestycjom nadaje się odpowiednio nazwy własne:
Inwestycja 1 oraz Inwestycja 2.
Za 12 mld zł (koszt bloków) można zrewitalizować już na początku 200 tys.
domów jednorodzinnych, czyli 3% takich domów, a ponadto zmodernizować
około 10 tys. gospodarstw rolnych mało- i średnio-towarowych, o powierzchni
10–50 ha (3% gospodarstw) oraz 500 gospodarstwach rolnych wielkotowarowych, o powierzchni 50–100 ha (znowu, 3% takich gospodarstw). Rewitalizacja
domu obejmuje jego głęboką termomodernizację oraz instalację układu hybrydowego o mocy jednostkowej ogniwa PV i mikrowiatraka (3 + 3) kW. Modernizacja gospodarstwa mało- i średnio-towarowego polega na zainstalowaniu
w nim mikrobiogazowni o mocy elektrycznej 10 kW, a gospodarstwa wielkotowarowego – biogazowni o mocy elektrycznej 100 kW.
Do oszacowań związanych z przedmiotową konfrontacją przyjęto wiele
upraszczających założeń. Najważniejsze z nich są następujące:
1° – założono, że koszt niezbędnej rozbudowy sieci11 w przypadku budowy
dwóch bloków 900 MW każdy równoważy około 50% kosztu infrastruktury
przekształtnikowo-zasobnikowej w przypadku układów hybrydowych MOA,
2° – założono, że koszty regulacji systemowej (sekundowej, minutowej i godzinowej) w przypadku obydwu inwestycji są zbliżone,
3° – założono, że głęboka termomodernizacja (realizowana za pomocą technologii domu pasywnego) umożliwia redukcję zużycia ciepła w domach, z których każdy ma powierzchnię 150 m2 o 80%,
4° – założono, że w przypadku mikrobiogazowni obniżka kosztów utylizacji
odpadów w gospodarstwie rolnym w pełni równoważy koszt substratów w postaci kiszonki roślin energetycznych, a w przypadku biogazowni – tylko w 25%,
5° – założono sprawność pieców/kotłów węglowych do ogrzewania domów
równą 0,7.

11

W przypadku KSE nakłady inwestycyjne na sieci wynoszą około 70% nakładów inwestycyjnych na bloki, zwłaszcza jeśli są to bloki o dużych mocach (rzędu 1 000 MW).
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Tabela 1. Roczne wskaźniki inwestycji (bazowe nakłady inwestycyjne 12 mld zł).

Inwestycja

Produkcja energii Redukcja zuży- Zużycie (+) lub wy- Emisja
elektrycznej
cia ciepła*
parcie (–) węgla** CO2 (ETS)
TWh

TWh

mln t

mln t

b

c

d

e

Inwestycja 1 8

0

+ 2,5

5,5

Inwestycja 2 2,4
w tym:
– segment 1° 1,2
– segment 2° 1,2

6,4

– 1,5

0

4,8
1,6

– 1,1
– 0,4

0
0

a

*
**

W przypadku Inwestycji 2 – segment 2° do redukcji związanej z głęboką termomodernizacją w domach dolicza się produkcję ciepła w mikrobiogazowniach.
Wyparcie węgla jest powiązane tylko z redukcją ciepła (kolumna c), nie uwzględnia natomiast redukcji węgla na rynku energii elektrycznej. Jest to niekorzystne założenie dla
Inwestycji 2, bo wyparcie węgla na tym rynku wynosi: Inwestycja 1 – 0,8 mln t (poprawa
sprawności), Inwestycja 2 – 1 mln t (OZE).

Źródło: Opracowanie własne.

Prezentowana konfrontacja Inwestycji 1 i 2 uwzględnia osiągalny resurs techniczny bloków węglowych 250 tys. godzin, co oznacza, że czas życia bloków
wyniesie około 50 lat (ze względu na ograniczony czas wykorzystania mocy
znamionowej bloków do około 5 000 h rocznie, wynikający z konieczności zaniżania mocy bloków w dolinie obciążenia KSE12). Węzłowe znaczenie z punktu
widzenia konfrontacji ma fakt, że przez 50 lat Inwestycja 1 jest „statyczna” (nie
ma praktycznie żadnego potencjału innowacyjności). Inaczej jest z „dynamiczną” Inwestycją 2, która ma wielki potencjał innowacyjności związany w szczególności z działaniem trzech czynników. Są to:
1° – mała skala inwestycji jednostkowych (rewitalizacja pojedynczego domu
jednorodzinnego, pojedynczego gospodarstwa rolnego),
2° – dwukrotnie krótszy czas życia instalacji MOA13 (25 lat), co tworzy możliwość wykorzystania postępu technologicznego, który będzie się dokonywał
w obrębie instalacji MOA,
3° – „odradzający” się fundusz inwestycyjny równy kosztom unikniętym
z tytułu wypierania węgla, jako skutku głębokiej termomodernizacji (trwałość
efektu głębokiej termomodernizacji wynosi 50 lat, czyli jest taka jak czas życia
bloków węglowych).

12

KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny.

13

MOA – mikroinfrastruktura prosumencka wyposażona w mikro źródło wiatrowe, ogniwo
fotowoltaiczne i zasobnik akumulatorowy (mikrowiatrak, ogniwo PV, akumulator).
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Podkreśla się, że dynamika Inwestycji 2 ma podwójny wymiar (oprócz dynamiki
opisywanej za pomocą stopy dyskontowej). Po pierwsze, jest to „proste” wykorzystanie odradzającego się funduszu inwestycyjnego do powiększania segmentu 1° oraz
segmentu 2° z wykorzystaniem obecnie dostępnych technologii (głęboka termomodernizacja, układy hybrydowe MOA, mikrobiogazownie), czyli jest to dynamika
cechująca się w istocie wolnością od ryzyka technologicznego (związanego z niedojrzałością technologii na etapie poprzedzającym ich komercjalizację). Po drugie, jest
to dynamika związana z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań (technologii);
warunki do takiego wykorzystania stwarza proces „ciągłego” reinwestowania. Ten
wymiar dynamiki Inwestycji 2 jest w okresie strukturalnej przebudowy energetyki ważniejszy od pierwszego. Jednak ze względu na trudność jego zamodelowania
(głownie w kontekście ryzyka), nie jest on dalej rozpatrywany.
W Tabeli 2 przedstawiono w uproszczony sposób (przy wykorzystaniu cen
stałych, z pominięciem rachunku dyskonta) dynamikę Inwestycji 2, polegającą na wykorzystaniu odradzającego się funduszu inwestycyjnego obejmującego
amortyzację oraz korzyści wycenione metodą kosztów unikniętych, obejmujące
dwa składniki: koszt opłat za uprawnienia do emisji CO2 w segmencie ETS14
(Inwestycja 1), przede wszystkim jednak korzyści na rynku ciepła w „obszarze”
Inwestycji 2 (z pominięciem, na razie, korzyści pochodzących z redukcji CO2 ze
względu na to, że jest to redukcja w segmencie non-ETS).
Tabela 2. Dynamika Inwestycji 2 związana z prostym wykorzystaniem odradzającego
się funduszu inwestycyjnego (szacunki wykonane w cenach stałych).

Lata

Lata
kalendarzowe

a

Bazowe
skorygowane
(b i odradzające
się nakłady
inwestycyjne

Wzrost
segmentu 2°

Produkcja
energii
elektrycznej

mld zł

tys. domów

TWh

b

c

d

1

2014

2,5 (b)

41

0,5

2

2015

2,8 (b)

84

1,0

3

2016

3,2 (b)

130

1,6

4

2017

3,5 (b)

183

2,2

5

2018

3,9 (b)

240

2,9

6

2018

1,1

258

3,1

7

2019

1,2

278

3,3

14

ETS – System Handlu Emisjami (Emission Trading Scheme).

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 412

15.01.2016 13:34

J. POPCZYK

8

2020

…
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1,2

299

3,5

…

…

…

20

2032

2,3

634

7,6

21

2033

2,4

672

8,1

22

2034

2,5

712

8,6

23

2035

2,6

755

9,0

25

2036

2,7

800

9,6

26

2037

0,3

805

9,7

27

2038

0,3

810

9,7

28

2039

0,2

812

9,7

29

2040

0,2

815

9,8

30

2041

0,2

818

9,8

31

2042

2,8

856

10,2

32

2043

2,9

902

10,8

33

2044

3,0

951

11,4

…

…

…

…

…

49

2060

6,1

2128

25,5

50

2061

6,4

2232

26,8

51

2062

6,7

2290

27,5

52

2063

7,0

2355

28,3

53

2064

7,3

2420

29,0

54

2065

7,6

2490

30,0

55

2066

8,0

2565

30,8
∑ = 650

56

2067

8,4

2655

31,9

57

2068

8,8

2770

33,2

58

2069

9,2

2900

34,8

…

…

…

…

…

Źródło: Opracowanie własne.
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Do Tabeli 2 potrzebny jest dalszy komentarz. Przedstawia się go poniżej (akcentuje się w nim tylko niektóre wyjaśnienia, niezbędne do prawidłowego zinterpretowania uzyskanych wyników, a inaczej korzyści, które – okazuje się – są bardzo duże).
Przede wszystkim potrzebny jest komentarz dotyczący wybranych lat (przedziałów czasowych). Charakterystycznymi latami w Tabeli 2 są:
1 – rozpoczęcie budowy bloków, a jednocześnie zainstalowanie pierwszych
40 tys. układów MOA, 2 tys. mikrobiogazowni oraz 100 biogazowni;
6 – przekazanie bloków na początku roku do eksploatacji (pomija się tu rozruch i ruch gwarancyjny bloków), rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej
w blokach;
21 – zrównanie produkcji energii elektrycznej w obydwóch inwestycjach;
26–30 – wymiana pierwszych (bazowych) 240 tys. układów MOA;
po 2043 roku (kalendarzowym) następuje sukcesywna, coroczna, wymiana
instalacji wprowadzonych na rynek 25 lat wcześniej;
56 – pierwszy rok po wycofaniu bloków węglowych z eksploatacji; Inwestycja II napędza się swoją wewnętrzną dynamiką – kontynuacja możliwa aż
do wysycenia rynku (rynek rewitalizacji domów jednorodzinnych, modernizacji
gospodarstw rolnych).
Trzy charakterystyczne przedziały czasowe w Tabeli 2 to przedziały obejmujące lata kalendarzowe:
1° – 2014 do 2019,
2° – 2038 do 2042,
3° – 2070 do 2074.
Istotnym, że są to przedziały silnych „nieciągłości” procesu. Pierwszy z nich
to przedział zamrożenia kapitału w przypadku Inwestycji 1 oraz budowy poważnego segmentu energetyki prosumenckiej i zrealizowanych korzyści w przypadku Inwestycji 2 (wybudowanie 240 tys. mikroinstalacji MOA, 12 tys. mikrobiogazowni oraz 600 biogazowni; wyprodukowanie 8,2 TWh energii elektrycznej,
zredukowanie zużycia węgla na rynku ciepła o około 5 mln ton).
Drugi przedział, to przedział stabilizacji Inwestycji 2, związanej z koniecznością reinwestycji obejmujących 240 tys. mikroinstalacji MOA, 12 tys. mikrobiogazowni oraz 600 biogazowni (inwestycje zrealizowane w przedziale pierwszym). Podkreśla się, że jest to przejściowa stabilizacja Inwestycji 2, po bardzo
szybkim wcześniejszym rozwoju, który spowodował, że w drugim przedziale
– stabilizacji – funkcjonuje już ponad 800 tys. prosumentów w obszarze domów
jednorodzinnych, 40 tys. w obszarze mało- i średnio-towarowych gospodarstw
rolnych oraz 2 tys. w obszarze gospodarstw wielkotowarowych.
Trzeci przedział, to przedział osłabienia dynamiki wzrostu energetyki prosumenckiej, związanego z koniecznością reinwestycji obejmujących 250 tys. mikroinstalacji MOA, 12,5 tys. mikrobiogazowni oraz 620 biogazowni (inwestycje
zrealizowane w przedziale drugim). Z drugiej strony odradzające się fundusze
inwestycyjne są już w tym przedziale bardzo duże, inaczej niż w przedziale
pierwszym, i umożliwiają sfinansowanie dodatkowo, poza reinwestycjami, re-
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witalizację prawie 300 tys. domów jednorodzinnych oraz modernizację 15 tys.
mało- i średnio-towarowych gospodarstw rolnych i 900 gospodarstw wielkotowarowych.
Część słabo zacieniona Tabeli 2 dotyczy sytuacji, w której odradzający się
fundusz inwestycyjny jest wykorzystany w części na reinwestycje tych mikroinstalacji MOA (także mikrobiogazowni i biogazowni), które zostały sfinansowane z korzyści (czyli poza bazowymi nakładami inwestycyjnymi i amortyzacją),
a w części na nowe inwestycje. Część niezacieniona dotyczy sytuacji, w której
odradzający się fundusz inwestycyjny jest w całości wykorzystany na nowe inwestycje (nie ma jeszcze w ogóle potrzeby reinwestycji).
Odrębną sprawą jest amortyzacja bloków węglowych. Zakłada się, że czas ich
amortyzacji wynosi 25 lat (okres zgodny z istniejącymi regulacjami prawnymi).
Zatem od 2019 roku pojawiają się corocznie w „obszarze” Inwestycji 1 wolne
środki wynoszące 0,5 mld zł. Po 25 latach jest to 12 mld zł, czyli kwota umożliwiająca sfinansowanie dwóch nowych bloków. W przeszłości reinwestycja taka
była bardzo pożądana, bo rynek energii elektrycznej rósł w ciągu 25 lat prawie
6-krotnie (przy rocznym wzroście 8%). Czyli reinwestowanie za pomocą amortyzacji nie umożliwiało „nadążania” za potrzebami, trzeba było mobilizować
wielkie dodatkowe środki inwestycyjne. Obecnie sytuacja jest odmienna – nie
ma wzrostu rynku. Przedsiębiorstwa kontynuując dotychczasową strategię inwestycyjną w źródła wielkoskalowe są w pułapce: reinwestując amortyzację tworzą
niepotrzebne moce wytwórcze, nie inwestując zwiększają swoją nieefektywność
i przegrywają przyszłą konkurencyjność. Istota pułapki jest związana z brakiem
wzrostu rynku i rozwieraniem się nożyc: z jednej strony jest pożądane ze względu na postęp technologiczny skracanie okresu amortyzacji, a z drugiej resursy
techniczne urządzeń w energetyce WEK są wydłużane.

3. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
Poniżej przedstawia się najbardziej ogólną syntezę wyników przedstawionych
w Tabeli 2. Na syntezę tę składają się cztery główne wnioski, związane: z potrzebą importu węgla kamiennego w przypadku Inwestycji I, czyli w przypadku
bloków w Elektrowni Opole; z długoterminową przewagą Inwestycji 2 w zakresie wielkości produkcji energii elektrycznej; z wielką redukcją zużycia węgla kamiennego, gazu ziemnego i redukcją emisji CO2 za pomocą Inwestycji 2;
i wreszcie z wielkim korzystnym wpływem zamiany inwestycji I na inwestycję
II na rozwój gospodarczy. Wnioski te są następujące:
1) Budowa bloków w Elektrowni Opole spowoduje w okresie do 2069 r. zapotrzebowanie na 125 mln ton węgla. To zwiększy import węgla, czyli
spowoduje „wyprowadzenie” z Polski około 9 mld $. Trzeba tu podkreślić,
że saldo import–eksport wynosi już 12 mln ton. Dlatego cały wzrost zapotrzebowania, niezależnie od tego, że w konkretnym przypadku ma być
pokryty przez kontrakt PGE – Kompania Węglowa, pociągnie za sobą
wzrost importu na polski rynek popytowy węgla kamiennego związany
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z nowymi blokami, np. z blokiem 450 MW w Łagiszy, i z blokami w budowie – np. z największym w Europie blokiem 1 075 MW w Kozienicach. Stanie się tak z powodu fundamentalnego braku konkurencyjności polskiego
górnictwa węgla kamiennego; podtrzymywanie zdolności wydobywczych
tego górnictwa musiałoby być związane z koniecznością wielkich inwestycji, a te przekładałyby się na wzrost kosztów. Sfinansowanie inwestycji
przy obecnej kondycji ekonomicznej Kompanii Węglowej jest niemożliwe.
W takiej sytuacji zrodzi się w rządzie pokusa, aby wykorzystać do tego
celu Polskie Inwestycje Rozwojowe.
2) Alternatywna Inwestycja 2 zapewnia produkcję energii elektrycznej już
w czasie budowy bloków węglowych – jest to 8,2 TWh. W 2035 r. roczna
produkcja energii elektrycznej w Inwestycjach 1 i 2 zrównują się. W 2069 r.
(ostatni rok eksploatacji bloków węglowych) roczna produkcja energii elektrycznej wynosząca w Inwestycji 2 około 30 TWh jest prawie 3,5-krotnie
większa niż w Inwestycji 1. Produkcja liczona w okresie 55 lat narastająco
wynosi około 650 TWh, czyli jest ponad 60% większa niż w przypadku
Inwestycji 1.
3) Główny efekt Inwestycji 2 jest jednak związany ze zmniejszeniem zużycia
węgla kamiennego i gazu ziemnego. W przeliczeniu na węgiel kamienny
jest to w ciągu 55 lat wyparcie około 400 mln ton z rynku produkcji ciepła
i 260 mln ton z rynku produkcji energii elektrycznej. W roku kalendarzowym 2069 Inwestycja 2 wypiera około: 20 mln ton węgla z rynku produkcji
ciepła i 12 mln ton z rynku produkcji energii elektrycznej. W zakresie emisji
CO2 Inwestycja 1 jest źródłem rocznej emisji CO2 wynoszącej 5,5 mln t
i emisji łącznej (w okresie 50 lat) wynoszącej 275 mln ton. Inwestycja 2
zapewnia natomiast wielką redukcję emisji CO2, w okresie 55 lat jest to
około 1,5 mld ton.
4) W wyniku działania przez 55 lat (od rozpoczęcia budowy bloków węglowych do ich wycofania z eksploatacji) mechanizmu odradzającego się
w obszarze Inwestycji 2 (w całej gospodarce) funduszu inwestycyjnego
osiągalny jest 13-krotny wzrost segmentów 1° i 2° w Inwestycji 2; przy
tym w Tabeli 2 pokazano tylko wzrost liczby domów zrewitalizowanych,
ale taka sama dynamika wzrostu dotyczy gospodarstw rolnych. To oznacza, że zamiana Inwestycji 1 na Inwestycję 2 umożliwi w okresie 55 lat
zrewitalizowanie 40% domów jednorodzinnych (do standardu domu inteligentnego, plus-energetycznego) oraz zmodernizowanie w istotny (jakościowy) sposób 40% gospodarstw rolnych. Bez wątpienia jest to efekt cywilizacyjny, wykraczający daleko poza bezpośrednie korzyści związane
z zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego.
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4. OBSZARY WIEJSKIE – KOLEBKA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ JAKO
TECHNOLOGII PRZEŁOMOWEJ

Teza główna: tak, jak SAPARD15 w okresie przedakcesyjnym przyczynił się
do „wprowadzenia” polskiego rolnictwa do UE, tak odpowiednia część unijnych
środków pomocowych w okresie 2014–2020, przeznaczonych w dużym stopniu
na przebudowę polskiej energetyki (nie mniej niż 20%), powinna zostać wykorzystana do „wprowadzenia” polskiego rolnictwa, i ogólnie obszarów wiejskich,
w energetykę prosumencką.
4.1. Uwarunkowania rozwoju energetyki prosumenckiej na obszarach
wiejskich
Będziemy rozważać czynniki warunkujące rozwój energetyki prosumenckiej na
obszarach wiejskich w kontekście zasobów budynkowych i rolnych16. Zasoby budynkowe (domy mieszkalne i budynki gospodarcze w gospodarstwach rolnych na
obszarach wiejskich z „natury” nadają się do głębokiej termomodernizacji (z wykorzystaniem technologii domu pasywnego) oraz do integracji z technologiami OZE
(biomasowymi – źródła ciepła na biomasę stałą, mikro- i minibiogazownie zintegrowane z agregatami kogeneracyjnymi, minirafinerie; słonecznymi – kolektory
słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne PV; wiatrowymi – miniwiatraki; geotermalnymi
– pompy ciepła).
4.2. Rewitalizacja zasobów budynkowych
Rewitalizacja zasobów budynkowych za pomocą energetyki prosumenckiej jest
obecnie najbardziej efektywnym narzędziem modernizacji obszarów wiejskich,
w tym rozwiązania wielu nabrzmiałych przez lata problemów (do których należą
np. dachy eternitowe).
Ogólna charakterystyka „rynku” takiej modernizacji jest następująca:
– Liczby ludności mieszkającej na obszarach wiejskich – wzrost w ostatniej dekadzie z 38% do 40% (obecnie około 15 mln osób żyje na obszarach wiejskich).
– Liczba gospodarstw rolnych – 1,4 mln, w tym:
• Liczba „socjalnych” gospodarstw rolnych, tworzących potencjalny rynek energetyki budynkowej słonecznej i wiatrowej, PME 1 (powierzchnia gospodarstwa od 1 do 10 ha) – 1,05 mln.
15

SAPARD – program finansowego wspierania programów dostosowywania rolnictwa do gospodarki rynkowej (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development).

16

PME – prosumencka mikroinstalacja energetyczna; PμB – prosumencka instalacja mikrobiogazowa; PmB – prosumencka instalacja minibiogazownia; PIB – prosumencka instalacja
biogazowa; PISE – prosumencka inteligentna sieć energetyczna (akronimy PμB, PmB, PIB
są zastosowane lokalnie; w innych opracowaniach autor ich nie stosuje).
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• Liczba małotowarowych gospodarstw rolnych, tworzących potencjalny
rynek mikrobiogazowni kontenerowych (prefabrykowanych) o mocy
elektrycznej 10–20 kW, PμB (powierzchnia gospodarstwa od 10 do 20 ha)
– 225 tys.
• Liczba towarowych gospodarstw rolnych 1, tworzących potencjalny
rynek minibiogazowni o mocy elektrycznej 20–50 kW, PmB 1 (powierzchnia gospodarstwa od 20 do 50 ha) – 95 tys.
• Liczba towarowych gospodarstw rolnych 2, tworzących potencjalny
rynek minibiogazowni o mocy elektrycznej 50–100 kW, PmB 2 (powierzchnia gospodarstwa od 50 do 100 ha) – 15 tys.
• Liczba wielkotowarowych gospodarstw rolnych 1, tworzących potencjalny rynek biogazowni o mocy elektrycznej 100–200 kW, PIB 1 (powierzchnia gospodarstwa od 100 do 200 ha) – 5 tys.
• Liczba wielkotowarowych gospodarstw rolnych 2, tworzących potencjalny rynek biogazowni o mocy elektrycznej powyżej 200 kW, PIB 2
(powierzchnia gospodarstwa powyżej 200 ha) – 4 tys.
• Liczba domów mieszkalnych poza gospodarstwami rolnymi, tworzących na terenach wiejskich potencjalny rynek energetyki budynkowej
słonecznej i wiatrowej, PME 2 – 2,5 mln.
• Liczba PISE 1 (ARE – autonomiczny region energetyczny): 43 tys. wsi,
a dodatkowo 13,5 tys. przyległych kolonii, przysiółków i osad – potencjalny rynek na małe biogazownie rolniczo-utylizacyjne, o jednostkowej mocy elektrycznej 100–200 kW.
• Liczba PISE 2 (liczby dokładne): 1 576 gmin wiejskich i 601 gmin
wiejsko-miejskich.
W odniesieniu do budynków użyteczności publicznej istnieje potencjalny
rynek popytowy na usługi termomodernizacyjne z wykorzystaniem technologii
domu pasywnego, pompy ciepła, ogniwa PV; wielki potencjalny rynek popytowy na duże biogazownie rolniczo-utylizacyjne, o jednostkowej mocy elektrycznej 0,5–1 MW; potencjalny rynek podażowo-popytowy na minirafinerie rolnicze
o rocznej wydajności rzędu 1 tys. ton biopaliw (drugiej generacji); potencjalny
rynek podażowo-popytowy na usługi Car Sharing dla gminy.
4.3. Rozwój energetyki prosumenckiej OZE a zużycie energii elektrycznej
na obszarach wiejskich
Zużycie energii elektrycznej na obszarach wiejskich było w Polsce zawsze problemem strukturalnej nieadekwatności, działającym następująco: niskie zużycie
energii elektrycznej hamowało rozwój obszarów wiejskich, brak rozwoju ograniczał z kolei możliwość inwestycji w sieci rozdzielcze i pogarszał jakość zasilania
odbiorców do poziomu, który był nieakceptowalny przez inwestorów z segmentu
rolnictwa towarowego, przede wszystkim z segmentu hodowlanego, ale także
z segmentu przetwórstwa rolno-spożywczego oraz małych i średnich firm budowlanych. Problem ten pokazują następujące dane:
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1) Zużycie (roczne, łączne) energii elektrycznej na obszarach wiejskich – 12 TWh
(poniżej 10% całego krajowego zużycia przez odbiorców końcowych).
– Zużycie rolnictwa na cele produkcyjne – 1,6 TWh.
– Zużycie bytowe gospodarstw (wszystkich: rolnych i innych) – 10,4 TWh.
2) Zużycie roczne, jednostkowe gospodarstw na cele bytowe.
– Zużycie gospodarstwa „socjalnego”, domu mieszkalnego (segmenty
PME 1, PME 2) – 1,5–2,5 MWh.
– Zużycie gospodarstwa niskotowarowego (segment PμB,) oraz towarowego (segmenty PmB 1, PmB 2) – 2,5–3,5 MWh.
– Zużycie gospodarstwa wielkotowarowego (segmenty PB 1, PB 2) – wartość do indywidualnego oszacowania.
4.4. Rozwój energetyki prosumenckiej a obciążenia sieci rozdzielczych
na obszarach wiejskich
Niska gęstość powierzchniowa obciążenia, wyrażana w MWh/(km2∙rok), powoduje strukturalną nieefektywność elektryfikacji „sieciowej” terenów wiejskich.
Ogólnie na świecie najbardziej charakterystycznym przykładem jest historyczny
model autonomicznych źródeł wytwórczych w rolnictwie amerykańskim, w przeszłości głównie w postaci agregatów prądotwórczych zasilanych olejem napędowym i minielektrowni wiatrowych. Krótka charakterystyka sieci rozdzielczych na
terenach wiejskich w Polsce jest następująca17:
• Długość linii nN – 260 tys. km (65% łącznej długości wszystkich krajowych linii nN; przy tym udział wiejskich linii napowietrznych nN w krajowych sieciach napowietrznych wynosi aż 82%, a kablowych tylko 20%).
• Długość linii SN – 210 tys. km (75% łącznej długości wszystkich krajowych
linii SN; przy tym udział wiejskich linii napowietrznych SN w krajowych
sieciach napowietrznych wynosi aż 90%, a kablowych zaledwie 13%).
• Liczba stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/nN – 150 tys. (70% ogólnej liczby stacji SN/nN w kraju; przy tym przeciętna wartość mocy znamionowej wiejskiej stacji/transformatora wynosi 100 kVA i jest ponad 3-krotnie
mniejsza od przeciętnej mocy znamionowej stacji miejskiej – 330 kVA.
• Liczba odbiorców (domów/gospodarstw) zasilanych z jednej stacji wiejskiej
wynosi około 25 (około 100 mieszkańców) i jest 4-krotnie mniejsza niż
liczba odbiorców (w tym wypadku głównie mieszkań) zasilanych z jednej
stacji miejskiej.
• Wskaźniki charakteryzujące (poza rozległymi awariami sieciowymi) zawodność zasilania odbiorców z sieci wiejskich: roczna liczba przerw wynosi
17

Podane oszacowania mają charakter autorski. Do ich wykonania zostały wykorzystane zróżnicowane materiały źródłowe (zweryfikowane przez autora oszacowań), w tym w szczególności
dane zamieszczone w książce J. MARZECKI: Optymalizacja i modernizacja elektroenergetycznych sieci terenowych, Politechnika Warszawska, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Warszawa 2007.
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5–10, czas trwania pojedynczej przerwy wynosi 2–3 godziny; syntetyczny
wskaźnik nieciągłości zasilania rozumiany jako prawdopodobieństwo braku zasilania w czasie wynosi (1–2) ∙ 10-4 – jest to wskaźnik około 5-krotnie
gorszy (większy) niż w przypadku sieci miejskich.
• Rozległe awarie sieciowe stają się coraz większym problemem na obszarach wiejskich. Przykłady: kilkunastogodzinne przerwy zasilania, które
dotknęły 700 tys. mieszkańców Mazowsza i północno-wschodniej części
kraju – październik 2009; kilkudziesięciogodzinne przerwy zasilania, odczuło je 120 tys. mieszkańców Małopolski i Śląska oraz dwutygodniowe,
które objęły 20 tys. mieszkańców Śląska – styczeń 2010; kilkunastogodzinne i dłuższe przerwy dotykające ponad 20 tys. mieszkańców północno-zachodniej części kraju – grudzień 2010; kilkunastogodzinne i dłuższe
przerwy zasilania, odczuło je 500 tys. mieszkańców w kraju, głównie na
Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz w Wielkopolsce – grudzień 2013; kilkunastogodzinne i dłuższe przerwy dotykające ponad 20 tys. mieszkańców Podhala, głównie Zakopanego i okolic – grudzień 2013 i wiele innych.
• Stopień umorzenia sieci (linie, transformatory): linie SN – około 55%,
linie nN – około 50%, transformatory SN/nN – około 55% (w przypadku
miejskich sieci stopień umorzenia wynosi odpowiednio: 40%, 45%, 55%).
4.5. Wnioski z analizy przedstawionych uwarunkowań
Efektywność ekonomiczna fundamentalna, nawet ta rozpatrywana w tradycyjnych kategoriach, przebudowy elektroenergetyki wielkoskalowej w energetykę
prosumencką (rozproszoną) jest na obszarach wiejskich zdecydowanie większa
niż na obszarach miejskich. Dlatego na obszarach wiejskich należy ją pobudzić
w pierwszej kolejności. Ten kluczowy wniosek znajduje uzasadnienie w faktach,
którymi są:
1) Nieadekwatność zasilania obszarów wiejskich w energię elektryczną w stosunku do potrzeb potencjalnych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem na tych obszarach (niska jakość zasilania, brak możliwości przyłączania nowych odbiorców) oraz wynikająca stąd niekwestionowana potrzeba
reelektryfikacji wsi i przede wszystkim rolnictwa, jako warunku jego restrukturyzacji i modernizacji.
2) Większa efektywność i skuteczność reelektryfikacji obszarów wiejskich
za pomocą energetyki prosumenckiej, w porównaniu z reelektryfikacją
„sieciową”, co wynika bezpośrednio ze strukturalnej nieefektywności
elektryfikacji obszarów wiejskich za pomocą dotychczasowych technologii sieciowych oraz z osiągniętego już poziomu rozwoju prosumenckich
technologii energetycznych.
3) Rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich jest dla Polski
najefektywniejszym sposobem realizacji celów Pakietu 3x20. Wykorzystanie tego sposobu jest bardzo ważne z punktu widzenia potrzeby odwrócenia
destrukcyjnych skutków dotychczasowego sposobu realizacji celów Pakietu
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(w szczególności za pomocą współspalania, przy całkowitym pominięciu
możliwości realizacji celów za pomocą prosumenckich źródeł ciepła).
4) Rozwój energetyki prosumenckiej na obszarach wiejskich jest dla Polski najefektywniejszym sposobem (pod względem wykonalności w ogóle
i pod względem ekonomicznym w szczególności) realizacji celu cywilizacyjnego w odniesieniu do 15 mln ludzi w Polsce (rewitalizacja zasobów
budynkowych i trwałe wejście w model społeczny zrównoważonego rozwoju energetyczno-środowiskowego, trwałe wejście w model ekonomiczny zdywersyfikowanego rozwoju rolniczo-energetycznego, trwałe wejście
w obszar technologii smartgridowych (teleinformatycznych, internetowych), trwałe wejście w obszar prosumenckich łańcuchów wartości i na
związany z nimi rynek innowacyjnych usług. Przy tym trzeba uwzględnić,
że w przypadku energii elektrycznej samowystarczalność prosumencka
oznacza zarazem ogólną zasadę ograniczenia podaży do poziomu popytu
albo niewielkie tylko przekroczenie popytu przez podaż (praktyczne procedury stosowania tej ogólnej zasady muszą mieć podstawy w analizach
rozpływowych energii elektrycznej wykonanych dla indywidualnych/modelowych linii nN).

5. PROSUMENCKI ŁAŃCUCH WARTOŚCI ZWIĄZANY Z MIKROBIOGAZOWNIĄ
JAKO PRZYKŁAD TECHNOLOGII PRZEŁOMOWEJ

Energetyka prosumencka zmienia trajektorię rozwoju energetyki. Głównymi
graczami stają się pretendenci, którzy wykorzystują technologie przełomowe do
wykreowania rynków prosumenckich łańcuchów wartości. Rynki prosumenckich
łańcuchów wartości wraz z pojawieniem się przejmują przestrzeń istniejących
rynków sektorowych, którymi są zainteresowani liderzy (obecne przedsiębiorstwa korporacyjne). Liderzy nie są zainteresowani innowacjami przełomowymi,
są natomiast zainteresowani innowacjami zachowawczymi, ewentualnie zachowawczymi radykalnymi. Innowacją przełomową jest natomiast nowy prosumencki łańcuch wartości możliwy do zrealizowania (w gospodarstwie rolnym)
za pomocą mikrobiogazowni. Łańcuch ten obejmuje liczne korzyści prosumenckie (tu gospodarstwa rolnego/hodowlanego). Są to w szczególności korzyści, które można wymienić w trzech blokach:
1) Korzyści w pierwszym bloku, podstawowe, to przede wszystkim dywersyfikacja produkcji gospodarstwa między produkcję żywnościową i energetyczną, umożliwiająca zarządzanie ryzykiem cenowym produktów rolnych
(związanym z klęskami urodzaju i nieurodzaju w rolnictwie) i ryzykiem
cenowym na rynkach paliw i energii.
2) Drugi blok bardzo istotnych korzyści, to utylizacja odpadów w produkcji
rolnej i części bytowej gospodarstwa.
3) Trzeci blok korzyści, to zmniejszenie ryzyka braku zasilania gospodarstwa w energię elektryczną związanego z rozległymi awariami sieciowymi.
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Jako jedna z podstawowych technologii energetyki prosumenckiej, mikrobiogazownia jest innowacją przełomową. Istotą przełomu, który wprowadza
mikrobiogazownia, i który umożliwia różnorakie korzyści jest zapoczątkowanie całkowicie nowego wykorzystania źródeł OZE, mianowicie w trybie semi
off grid. Ten tryb pociąga za sobą konieczność nowego podejścia do połączenia źródeł OZE z siecią elektroenergetyczną, czyli na warunkach dyktowanych
przez prosumenta, a nie przez operatora (OSD) i sprzedawcę z urzędu (chodzi tu
o warunki wynikające z zapotrzebowania operatorów na usługi w takich stanach, jak: deficyt mocy w szczytach obciążenia KSE, nadmiar zdolności produkcyjnych w wielkich blokach podstawowych w dolinach obciążenia KSE, rozległe
awarie sieciowe, i w wielu innych). Dalej, pociąga za sobą konieczność nowego
podejścia do struktury prosumenckich zasobników energii/paliw; w wypadku
mikrobiogazowni chodzi o strukturę zasobników biogazu, ciepła i energii elektrycznej (akumulatorów). Chodzi też o cykliczną, a nie ciągłą pracę agregatu
kogeneracyjnego. Rozpatrzenie (po raz pierwszy) tych spraw w kontekście kryteriów innowacji przełomowej jest ważnym celem Raportu: zakłada się, że Raport stanie się katalizatorem dyskusji o energetyce prosumenckiej jako nowej
jakości, a nie jako substytutu energetyki WEK.
Oczywiście, podkreśla się, że elektroenergetyka WEK jest reprezentatywnym przykładem wielkiego obszaru o krytycznym znaczeniu gospodarczym,
w którym były realizowane przez ponad 100 lat przyrostowe innowacje zachowawcze oraz o charakterze ewolucyjnym; wśród innowacji zachowawczych były
też silne skoki technologiczne, które są nazywane radykalnymi innowacjami zachowawczymi. Innowacje zachowawcze kształtowały w elektroenergetyce WEK
warunki do zmian strukturalnych zachodzących w długim czasie. Mechanizm
trzech kolejnych zmian strukturalnych (odwrócenie dynamiki wzrostu rynku
energii elektrycznej i PKB, historyczny kres efektu skali technicznej i wykorzystanie zasady TPA do pobudzenia konkurencji) w minionym wieku – w okresie
od połowy lat 60. do połowy lat 90. – zostały przedstawione w wykładzie18.
5.1. Mikrobiogazownie – kierunki rozwoju. Od prototypów do zbiorowej
prosumpcji
Pierwszym przykładem działań jest kontenerowa mikrobiogazownia utylizacyjno-rolnicza, jako przedmiot programu badawczego dokumentuje możliwości obsługi potrzeb energetycznych rozdrobnionego polskiego rolnictwa. Gospodarstwa
rolne o powierzchni od 10 do 50 ha (łączna liczba gospodarstw około 325 tys.)
to potencjalny rynek dla mikrobiogazowni typu ENERGA 20/PS („KMU-R”)19.
Zakłada się w niej zużywanie referencyjnej struktury substratu 50/50% (odpady
gospodarskie i rolnicze/hodowlane – 50%, kiszonka jednorocznych roślin energetycznych – 50%). Dalej, zakłada się maksymalny udział gruntu przeznaczonego
18

J. POPCZYK: Energetyka postprzemysłowa. Piąta fala… op. cit.

19

J. POPCZYK: Kontenerowa mikrobiogazownia… op. cit.
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w gospodarstwie na produkcję energetyczną poniżej 20% i minimalną powierzchnię
jednorocznych upraw energetycznych w gospodarstwie (kukurydza kiszonkowa,
buraki energetyczne itp.) nie mniejszą niż 2–3 ha, przy wydajności energetycznej
gruntu uprawnego 50–80 MWh energii chemicznej na rok i ha. Kolejnym ważnym
jej atutem jest łatwy transport komory fermentacyjnej, warunkujący jej fabryczną
(i warsztatową) produkcję z zachowaniem wysokiej jakości i niskiego kosztu. Objętość komory fermentacyjnej, około 60 m3 umożliwia produkcję biogazu wystarczającą do produkcji energii elektrycznej ze stałą mocą elektryczną około 10 kW.
Przy strukturze sprawności elektrycznej i cieplnej agregatu kogeneracyjnego
35/45% i rocznym czasie użytkowania mocy szczytowej równym 7 500 godzin
roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 75 MWh, a ciepła około 95 MWh.
Kluczowe badania rozwojowe dotyczące KMU-R zostały zrealizowane przez
Politechnikę Śląską we współpracy z firmą eGIE (eGmina Infrastruktura Energetyka) w PLMR (Poligonowe Laboratorium Mikrobiogazowni Rolniczych)
w Studzionce k. Pszczyny. W zlokalizowanym tam gospodarstwie rolnym pracuje
pierwsza w Polsce mikrobiogazownia wykonana przez właściciela gospodarstwa
z cysterny kolejowej. Firma eGIE z kolei utworzyła PLMR, inwestując w komorę fermentacyjną umożliwiającą przeprowadzenie zgazowania referencyjnych
substratów (makuch, kukurydza itp.). Unikatowe kompetencje/możliwości Politechniki Śląskiej polegały natomiast na włączeniu badań nad mikrobiogazownią
KMU-R w środowisko badań systemowych, dotyczących całej energetyki prosumenckiej (Centrum Energetyki Prosumenckiej, iLab EPRO – Internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej). Takie rozwiązanie (współdziałanie trzech
stron) okazało się szczególnie efektywne ze względu na dwa fakty. Po pierwsze,
doświadczalna komora fermentacyjna PLMR (a zarazem komora mikrobiogazowni KMU-R) mogła współpracować z mikrobiogazownią pracującą trwale
w gospodarstwie rolnym. Po drugie, Politechnika Śląska, jako uczelnia techniczna nie posiadająca gospodarstwa rolnego, mogła realizować stabilnie proces technologiczny, a po zakończeniu badań nie została obciążona wysokimi kosztami
likwidacji PLMR. W połowie 2013 r. komora mikrobiogazowni KMU-R została
przetransportowana do kolejnego gospodarstwa w Urbanowicach, gdzie eGIE
kontynuuje prace rozwojowe.
W kontekście omówionych powyżej działań, podkreśla się, że istnieją firmy
gotowe podjąć się produkcji mikrobiogazowni KMU-R pod klucz. Firmy te przeprowadziły analizy wykonalności dla takiej produkcji i mają gotową ofertę cenową dla potencjalnych klientów. Jednak firmy te nie uwzględniają w swoich strategiach rozwojowych angażowania się w budowę systemów wsparcia rynkowego
produktu (systemu serwisowania). Ta ścieżka wprowadzenia mikrobiogazowni
KMU-R na rynek, polegająca na bezpośrednim skierowaniu do gospodarstw
rolnych oferty w postaci mikrobiogazowni produkowanej w małych seriach, bez
systemu wsparcia jest obciążona stosunkowo dużym ryzykiem. Ryzyko techniczne i technologiczne łączy się z ryzykiem regulacyjnym – co jest typową
sytuacją dla innowacji przełomowej. Dlatego jest to ścieżka, której się nie rekomenduje w niniejszym opracowaniu.
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Drugi kierunek działań, dotyczy budowy sieci franczyzowej mikrobiogazowni.
Może on być interesujący przede wszystkim dla silnych inwestorów, zdecydowanych budować od podstaw taką sieć (z wykorzystaniem mikrobiogazowni KMU-R
i innych). Jest to kierunek właściwy dla pretendentów do rynku (mikrobiogazowni).
W tym kontekście, w wypadku mikrobiogazowni KMU-R występuje konflikt
charakterystyczny dla każdej innowacji przełomowej. W wyniku, nie należy oczekiwać, że lider rynku (tu jedna z czterech korporacyjnych wielkich grup elektroenergetycznych) współfinansujący razem z NCBiR program badawczy mikrobiogazowni KMU-R może być zainteresowany sprzedażą (pretendentowi)
produktu na etapie rozwojowym osiągniętym do końca 2013 r. (kiedy nastąpiło
zakończenie programu badawczego poświęconego mikrobiogazowni KMU-R).
Dlatego realizacja drugiego kierunku jest mało prawdopodobna w praktyce, chociaż drugi kierunek byłby bardzo racjonalny pod względem ogólnego interesu
gospodarczego.
Trzeci kierunek należy rozpatrywać w kontekście całkowicie nowych uwarunkowań w stosunku do tych, które występowały w 2009 r. (początek programu
badawczego). Na obecnym etapie należy przyjąć, że gdyby inwestorami mieli być
rolnicy (pierwszy kierunek), to będą oczekiwać na produkt bardziej dostosowany
do ich potrzeb, o mniejszym ryzyku z ich punktu widzenia. Z kolei osłabienie konfliktu „liderzy-pretendenci” jest w wypadku mikrobiogazowni możliwe za pomocą jej (jako produktu rynkowego) „przekierowania” (w biznesie elektroenergetycznym) z rynku energii elektrycznej na rynek usług systemowych (operatorskich).
Dalsze prace rozwojowe, prowadzące do komercyjnej mikrobiogazowni nowej generacji powinny obejmować dwa obszary. Pierwszy dotyczy homologacji
(atestacji, certyfikacji), drugi natomiast dotyczy systemu SCADA (systemu ukierunkowanego z jednej strony na sieć franczyzową mikrobiogazowni, ale z drugiej
strony na segment energetyki EP). Są to dalsze prace rozwojowe prowadzące do
komercjalizacji know how, które jest kluczem do wykorzystania mikrobiogazowni jako innowacji przełomowej. Dlatego potrzebne są dalsze rozległe badania,
mające na celu implementację koncepcji polegającej na wykorzystaniu mikrobiogazowni w charakterze „pilota” innowacji przełomowych w obszarze energetyki prosumenckiej. Badania te powinny być zrealizowane przez „pretendentów”
rynkowych w obszarze energetyki prosumenckiej i to we współpracy z firmami
typu start up (właściwymi dla środowiska uczelnianego). Wiadomo natomiast,
że elektroenergetyczne firmy korporacyjne z istoty rzeczy nie mają (i nie będą
mieć) interesu w rozwijaniu energetyki prosumenckiej. Wskazuje na to zresztą,
w szczególności coraz częściej artykułowane już w sposób jawny stanowisko tych
firm, że są one odpowiedzialne za wyniki finansowe, których oczekują udziałowcy, a nie za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców (mimo,
że bezpieczeństwo takie jest przedmiotem zapisów koncesyjnych stanowiących
podstawę funkcjonowania firm korporacyjnych).
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5.2. Mikrobiogazownia w gospodarstwie rolno-hodowlanym
(przypadek ogólniejszy)
W Tabeli 3 scharakteryzowane zostało gospodarstwo rolno-hodowlane, które
można uznać za reprezentatywne z punktu widzenia potencjalnej inwestycji mikrobiogazowej. Gospodarstwo to jest dalej wykorzystane do zilustrowania ilościowego (liczbowego) najważniejszego zagadnienia w kontekście mikrobiogazowni,
traktowanej w kategoriach innowacji przełomowej. Zagadnieniem tym jest praca
takiego właśnie źródła energii elektrycznej w trybie semi off grid (na mikrosieć
typu PISE 1, por. cz. 2, ewentualnie na sieć nN/SN należącą do operatora korporacyjnego, jeśli ten ma zapotrzebowanie na usługi „systemowe”).
Tabela 3. Charakterystyka (wybrane dane) małotowarowego gospodarstwa rolnego/
hodowlanego jako potencjalnego miejsca instalacji mikrobiogazowni (traktowanej docelowo w kategoriach źródła prosumenckiego dla zróżnicowanych
sytuacji, patrz warianty 1, 2 i 3 poniżej).

Lp. Wielkość

Wartość

1

Powierzchnia gospodarstwa, ha

15

2

Liczba krów, szt.

20

3

Produkcja mleka, tys. l/rok

120

4

Liczba innego bydła, szt.

20

5

Zużycie kiszonki z kukurydzy do celów paszowych (krowy
i inne bydło, po połowie; kiszonka z kukurydzy pokrywa
10% całego zapotrzebowania na paszę), t/rok

160

6

Zużycie oleju napędowego, tys. l/rok

2,5

7

Zużycie energii elektrycznej (na cele bytowe i do produkcji
mleka, po połowie), MWh

5

Źródło: Opracowanie własne.

Z kolei w Tabeli 4 przedstawione zostały dane mikrobiogazowni kontenerowej (mikrobiogazownia KMU-R) wyposażonej w agregat kogeneracyjny, ważne w kontekście jej właściwości ruchowych, szczególnie w kontekście produkcji energii elektrycznej.
Z punktu widzenia pracy w trybie semi off grid charakterystyka mikrobiogazowni musi być przede wszystkim ukierunkowana na bilanse dobowe produkcji
energii elektrycznej, tworzące podstawę pod grafikowanie godzinowe produkcji.
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Tabela 4. Charakterystyka (wybrane dane) mikrobiogazowni KMU-R (traktowanej docelowo w kategoriach innowacji przełomowej). Dane dobowe dla rocznego
bilansu produkcji energii: energia chemiczna w biogazie – 210 MWh, energia
elektryczna – 75 MWh, produkcja ciepła brutto – 95 MWh.

Lp. Wielkość

Wartość

1

Dobowa (równomierna) produkcja biogazu, m3

120

2

Dobowa (równomierna) produkcja energii chemicznej, kWh

600

3

Dobowa produkcja energii elektrycznej, kWh

240

4

Godzinowa produkcja energii elektrycznej (odpowiadająca
mocy podstawowej, wynoszącej 10 kW, związanej z równomierną produkcją biogazu), kWh

10

5

Pojemność zasobnika biogazu, m3

16

6

Zdolność magazynowa energii chemicznej, kWh

80

7

Zdolność produkcyjna „zasobnikowa” energii elektrycznej
30
(pełne jednorazowe wykorzystanie zasobnika biogazu), kWh

8

Dopuszczalny czas wyłączenia agregatu kogeneracyjnego, h

3

9

Dopuszczalna moc elektryczna agregatu (wymagająca jego
przewymiarowania w stosunku do mocy podstawowej), kW

20

10

Osiągalny czas pracy z dopuszczalną mocą elektryczną
agregatu (czas do całkowitego „rozładowania” zasobnika
biogazu, h)

3

11

Maksymalna dobowa liczba cykli pracy agregatu „załącz/
wyłącz”

4

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej przedstawia się trzy warianty potencjalnego wykorzystania mikrobiogazowni KMU-R w trybie semi off grid. We wszystkich tych wariantach gospodarstwo scharakteryzowane w Tabeli 3, z mikrobiogazownią scharakteryzowaną
w Tabeli 4, nazywa się gospodarstwem bazowym. Podkreśla się, że dwa pierwsze warianty charakteryzują się przerywaną pracą agregatów kogeneracyjnych;
odstawienia agregatów umożliwiają realizację różnorodnych celów, których
szczegółowe omówienie wykracza poza niniejsze opracowanie.
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Wariant 1. Praca w trybie semi off grid na potrzeby gospodarstwa bazowego
i rynku usług dla OSD
Jest to wariant zobrazowany na Wykresie 1, w którym występuje dominacja (94%)
„ustawowej” odsprzedaży energii elektrycznej do sprzedawcy z urzędu (zapotrzebowanie gospodarstwa stanowi jedynie 6% produkcji). Z tego powodu, nie powinno się w gruncie rzeczy nazwać tego wariantu prosumenckim – w wariancie
prosumenckim proporcje powinny być odwrotne; z drugiej strony jest to wariant,
który w stosowanym, na ogół przez środowisko korporacyjne nazewnictwie ciągle
jeszcze utożsamia się z prosumenckim (jest tak ze względu na brak ugruntowanej
na razie definicji energetyki prosumenckiej).
Przepływ energii elektrycznej produkowanej w źródłach OZE do sieci nN
(OSD) jest obecnie główną osią konfliktu między prosumentami i operatorami
OSD. Rzeczywiście, przykład zapotrzebowania i produkcji, według grafików
godzinowych przedstawionych na Wykresie 1 (traktowany w sposób wyizolowany) z punktu widzenia sieciowego nie jest zachęcający do współpracy operatora
OSD z producentem energii elektrycznej (odstępuje się tu od nazwy prosument).
Z drugiej strony, z punktu widzenia systemowego są korzyści do zdyskontowania przez liderów rynkowych, czyli przez całą elektroenergetykę korporacyjną.
Temu jest podporządkowany harmonogram pracy agregatów kogeneracyjnych.
Mianowicie, agregaty pracujące z maksymalną mocą, możliwą dzięki zasobnikom
biogazu, mogą łagodzić deficyt mocy w szczytach obciążenia KSE. W dolinach
obciążenia KSE agregaty są natomiast wyłączone i tym samym gospodarstwo
może przyczyniać się do łagodzenia problemów związanych z nadmiarem mocy
wytwórczych w (wielkich) blokach przeznaczonych do pracy podstawowej.
Wykres 1. Godzinowy grafik energii elektrycznej (w kWh) gospodarstwa bazowego:
zapotrzebowanie (profil 1) vs produkcja biogazowni (profil 2).

Źródło: Opracowanie własne.

Jednak pogłębiona analiza, związana z rolą systemową i sieciową mikrobiogazowni prowadzi do diametralnej zmiany spojrzenia na korzyści. Mianowicie,

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 427

15.01.2016 13:34

428

Energetyka prosumencka jako innowacja przełomowa – możliwości i wyzwania…

analiza taka wskazuje na liczne obiektywne korzyści, nie tylko systemowe elektroenergetyki korporacyjnej w całości, ale także sieciowe, dotyczące operatorów,
i to nie tylko dystrybucyjnych (OSD), ale także operatora przesyłowego (OSP).
Wynika to choćby tylko z faktu, że ze względu na historyczne uwarunkowania rozwoju KSE na każdy 1 mld zł zainwestowany w nowy blok o mocy rzędu 1 000 MW potrzebne są inwestycje sieciowe wynoszące około 0,7 mld zł
(w tym około 0,3 mld zł w sieć przesyłową). Niedostrzeganie tych korzyści,
a nawet blokowanie przyłączeń mikrobiogazowni do sieci jest zrozumiałe na rynku energii elektrycznej. Jest to klasyczne zachowanie liderów na wszystkich dojrzałych rynkach, a rynek energii elektrycznej jest pod tym względem najbardziej
reprezentatywny. Z drugiej strony takie działania liderów tworzą w naturalny
sposób pole do działania pretendentów rynkowych dążących do wykorzystania
innowacji przełomowych.
Wariant 2. Praca w trybie semi off grid na potrzeby całej wsi/kolonii (25
gospodarstw zasilanych ze stacji transformatorowej SN/nN o mocy 100 kVA)
i na potrzeby rynku usług dla OSD
Jest to wariant, który pod względem bilansowym nie różni się praktycznie od
wariantu 1. W wariancie tym kooperacja odbiorców z gospodarstwem bazowym
i utworzenie zbiorowego prosumenta w postaci wsi/kolonii, a pod względem technicznym w postaci sieci PISE doprowadza do zmiany układu sił. Oczywiście, odrębną sprawą jest ukształtowanie i sposób dochodzenia do sieci PISE. Mianowicie, sieć ta może powstawać na ścieżce konfrontacyjnej, znanej w teorii gier jako
strategia „jak ty mnie, tak ja tobie” (odbiorcy i nabywcy na rynku paliw i energii,
prosumenci, a także pretendenci do rynku energetyki prosumenckiej vs energetyka WEK). Nie jest to jednak najlepsza strategia ze względu na niepewność, lepsza
jest współpraca, wynika to z ogólnej teorii ewolucji złożonych systemów.
Wykres 2. Godzinowy grafik energii elektrycznej (w kWh): zapotrzebowanie wsi (25
gospodarstw), łącznie z gospodarstwem bazowym (profil 1) a produkcja z biogazowni (profil 2).

Źródło: Opracowanie własne.
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Istnieje duży potencjał wykorzystania tego generalnego stwierdzenia w długim czasie. Dwa praktyczne sposoby zastąpienia konfrontacji przez współpracę
mogą przybrać następujące postaci. Po pierwsze, korporacja (z rządem, bo będą
potrzebne odpowiednie regulacje) zaoferuje prosumentom rynek usług systemowych, który jest coraz bardziej potrzebny w związku z niewydolnością inwestycyjną w obszarze energetyki korporacyjnej zarówno w obszarze wytwórczym,
jak i sieciowym; wcześniejsze zapewnienie rzeczywistego działania zasady TPA
jest oczywiście absolutnie potrzebne, ale nie jest już wystarczające. Po drugie, za
rozwiązanie kooperacyjne można uznać sprzedaż przez lidera na rynku energii
elektrycznej (przez energetykę korporacyjną) sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN pretendentowi rynkowemu w segmencie PISE. Podkreśla
się, że układy kooperacyjne (takie, o jakich powyżej napisano) powstają w Niemczech, Portugalii, Holandii i w innych krajach. Podobne działania są podejmowane również w Polsce i niosą z sobą ciekawe, konstruktywne doświadczenia.
W wariancie 2 mamy do czynienia, w wymiarze praktycznym z bilansowaniem się produkcji i zapotrzebowania w przedziałach dobowych. Na Wykresie 2
pokazana jest w szczególności sytuacja prawie całkowitego zbilansowania (zapotrzebowanie 240 kWh, produkcja 234 kWh). Jednak ze względu na trzykrotne
wyłączenie agregatu kogeneracyjnego (w okresach: nocnym, przedpołudniowym
i przedwieczornym) grafiki godzinowe częściowo „rozmijają się”. Polega to na
„nadprodukcji” (w 7 godzinach, łącznie 60 kWh) i na braku zasilania (również
w 7 godzinach, łącznie 60 kWh).
Rozmijanie się grafików tworzy bardzo korzystną sytuację do współpracy
między zbiorowym prosumentem i energetyką korporacyjną. Jej (współpracy)
istota jest taka jak w przypadku wariantu 1, o ile gospodarstwa (bazowe i wszystkie pozostałe) nie są wyposażone w akumulatory. Wyposażenie gospodarstw
w akumulatory umożliwiłoby pracę sieci PISE w trybie off grid.
Warianty 2 i 3 są ilustracją potencjału różnorodności rozwiązań w energetyce
prosumenckiej, czyli pokazują obszar biznesowy właściwy dla pretendentów.
Wariant 3. Praca w trybie off grid na łączne potrzeby gospodarstwa bazowego
i 6 gospodarstw partnerskich, z uwzględnieniem transportu elektrycznego
we wszystkich gospodarstwach.
Jest to wariant pod względem sieciowym podobny do drugiego (zakłada się tu
korzystne wzajemne usytuowanie gospodarstw partnerskich i gospodarstwa bazowego, umożliwiające wydzielenie zwartej części sieci nN i ukształtowanie
PISE). Pod względem bilansowania i współpracy z KSE jest to natomiast wariant
różny jakościowo od dwóch pierwszych.
Otóż zbiorowy prosument z wariantu 3, z natury rzeczy dysponuje możliwością bilansowania zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej, uwzględniając
w pełnym zakresie wymaganą jakość tej energii, w trybie off grid (prosument nie
potrzebuje współpracy z energetyką korporacyjną). Wynika to z bilansu uwzględniającego zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną dla transportu elek-
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trycznego. Otóż roczny bilans (w trzecim wariancie analiza bilansu rocznego jest
wystarczająca, a przy tym jest dużo prostsza) jest następujący. Zapotrzebowanie
zbiorowego prosumenta na energię elektryczną dla potrzeb bytowych i produkcyjnych wynosi około 35 MWh (przyjmuje się, że zużycie gospodarstwa partnerskiego jest takie jak gospodarstwa bazowego i wynosi 5 MWh, Tabela 3).
Wykres 3. Godzinowy grafik energii elektrycznej (w kWh) uwzględniający wykorzystanie energii elektrycznej z mikrobiogazowni do transportu elektrycznego:
zapotrzebowanie (profil 1), produkcja (profil 2), ładowanie akumulatorów
(profil 3).

Źródło: Opracowanie własne.

Zapotrzebowanie zbiorowego prosumenta na energię chemiczną dla potrzeb tradycyjnego transportu szacuje się natomiast na około 120 MWh (przyjmuje się, że
zużycie paliwa przez gospodarstwo partnerskie wynosi około 70% zużycia gospodarstwa bazowego, wynoszącego 2,5 tys. litrów oleju napędowego, Tabela 3).
Takie zapotrzebowanie na paliwo chemiczne przekłada się na zapotrzebowanie
na energię elektryczną dla transportu elektrycznego, wynoszące około 40 MWh
(przyjmuje się jednakową pracę do wykonania przez transport tradycyjny i elektryczny, 3-krotne zmniejszenie zużycia energii jest wynikiem 3-krotnie większej
sprawności energetycznej transportu elektrycznego w porównaniu z tradycyjnym). Zatem łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi 75 MWh,
czyli tyle ile produkcja mikrobiogazowni (agregatu kogeneracyjnego).
Możliwość, z której skorzystano (Wykres 3), dotycząca zastąpienia bilansu
dobowego bilansem rocznym wynika stąd, że zdolności bilansowo-regulacyjne
w sieci PISE w wariancie 3 przekraczają znacznie potrzeby. Oczywiście, w tym
wariancie zmienia się struktura zdolności: dominujące są w nim zdolności zasobnikowe w postaci baterii akumulatorów w samochodach elektrycznych, w samochodach dostawczych, w ciągnikach i w innych maszynach rolniczych.
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5.3. Mikrobiogazownia w gospodarstwie rolnym 2 – samobilansującym się
Gospodarstwo 2 służące jako ilustracja możliwości implementowania biogazowni
jest rzeczywistym gospodarstwem rolno-hodowlanym, większym od gospodarstwa 1. Mianowicie, gospodarstwo 2 ma powierzchnię 45 ha, a liczba bydła wynosi 90 szt. Po zbadaniu bilansu energii elektrycznej gospodarstwa 2 okazało się, że
mikrobiogazownia taka jak KMU-R (dane według Tabeli 2) praktycznie zapewnia w przedziałach rocznych samobilansowanie się zużycia i produkcji energii
elektrycznej (roczne zużycie wynosi około 80 MWh i roczna produkcja także
wynosi około 80 MWh). Przy rozliczeniach godzinowych w przedziałach dobowych występuje niewielkie niezbilansowanie: sprzedaż wynosi około 47 kWh
(profil 3 na Wykresie 4), a zakup około 37 kWh (profil 4 na Rysunku 4).
Wykres 4. Godzinowy grafik energii elektrycznej (w kWh) dla gospodarstwa 2 (samobilansującego się) uwzględniający wykorzystanie energii elektrycznej z mikrobiogazowni (na potrzeby technologiczne gospodarstwa i domu mieszkalnego):
zapotrzebowanie (profil 1), produkcja (profil 2), usługa dla OSD – sprzedaż
(profil 3), usługa dla OSD – zakup (profil 4).

Źródło: Opracowanie własne.

Przy tym w trybie pracy semi off grid zarówno sprzedaż, jaki i zakup energii
elektrycznej mogą być realizowane jako usługa systemowa dla operatora OSD
lub OSP (w zależności od regulacji prawnych i rodzaju infrastruktury smart
grid). Alternatywą jest praca mikrobiogazowni w trybie off grid; jednak w tym
trybie musiałoby wystąpić (niewielkie) pogorszenie sprawności eksploatacyjnej
mikrobiogazowni (instalacji PME) oraz pogorszenie parametrów niezawodnościowych zasilania gospodarstwa 2 w energię elektryczną. Pierwszą z wymienionych wad można bardzo efektywnie wyeliminować za pomocą dodatkowego
wyposażenia mikrobiogazowni (instalacji PME) w baterię akumulatorów. Wystarczyłaby do tego bateria o pojemności energetycznej mniejszej od 10 kWh
(przy dopuszczalnym rozładowaniu baterii do poziomu 50%).
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PODSUMOWANIE
Opracowanie w obecnej postaci nie rozwiązuje w satysfakcjonujący sposób żadnego praktycznego problemu, bo też nie taki jest jego cel. Celem opracowania jest pokazanie, że znaczenie energetyki prosumenckiej polega na zupełnie czymś innym
niż energetyki WEK. Otóż celem energetyki WEK jest zapewnienie, w oparciu
o istniejące technologie i istniejące know how (przy ewentualnym zastosowaniu
innowacji zachowawczych) dostaw energii elektrycznej (ogólnie paliw i energii);
trzeba jednak podkreślić, że realizacja tego celu zwiększa nieadekwatność rozwiązań charakterystycznych dla energetyki WEK (wielkoskalowe bloki węglowe,
cz. 1) w stosunku do potrzeb cywilizacyjnych, rodzi nowe wielkie problemy do
rozwiązania. Energetyka prosumencka pojawia się natomiast tam, gdzie na spotkanie z wyzwaniami cywilizacyjnymi (efektywność energetyczna; środowisko;
inteligentna infrastruktura, ogólnie infrastruktura nowej generacji; zmiana stylu
życia pojedynczego człowieka i całych społeczeństw) wychodzą innowacje przełomowe, a stosowane w ramach tych innowacji rozwiązania zapewniają automatycznie bezpieczeństwo energetyczne (za pomocą tych samych mechanizmów, za
pomocą których demokracja i rynek zapewniają dobrostan ludzi i społeczeństw).
Znaczenie energetyki prosumenckiej rozwijanej w zakresie przedstawionym
w niniejszym opracowaniu (i jeszcze szerzej, obejmującym bezpieczeństwo energetyczne, budownictwo, rolnictwo, transport) polega w szczególności na tym, że
tworzy ona podstawy pod konwergencję technologiczną, która na tak wielką skalę
nie miała jeszcze nigdy miejsca. Chodzi tu o konwergencję, traktowaną w kategoriach masowego procesu, obejmującą: wykorzystanie energii elektrycznej do
tradycyjnych celów (oświetlenie, AGD i wiele innych), ale także w ciepłownictwie
(pompa ciepła) i w transporcie (samochód elektryczny). Ponadto obejmującą produkcję żywności i produkcję energii w rolnictwie oraz biotechnologię (produkcja
paliw, ochrona środowiska, GMO20).
Prosumenci, którzy bezpośrednio będą się przyczyniać do konsolidacji energetyki prosumenckiej i zarazem doświadczać jej skutków przejdą najlepszą drogę rozwojową w bardzo ogólnym wymiarze. Zwłaszcza, że na tej drodze nabędą umiejętności w zakresie wszechstronnego wykorzystania infrastruktury inteligentnej: do
potrzeb zarządczych (w przestrzeni administracyjnej, w biznesie), do potrzeb technologicznych/technicznych (prosumenckie instalacje energetyczne), edukacyjnych
(e-learning), bezpieczeństwa domu (alarmy, działania interwencyjne) i bezpieczeństwa mieszkańców (telemedycyna). Tym samym będą bardzo dobrze przygotowani
w wymiarze indywidualnym do wyzwań, które niesie z sobą współczesny świat.
Opisane w opracowaniu zagadnienia (we wszystkich trzech częściach) w sposób syntetyczny przedstawiają konflikt, którego nie można już uniknąć. Konflikt
ten ma przyczynę w zmianie trajektorii dalszego rozwoju. Przy tym wcale nie
chodzi tu tylko o energetykę. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że energetyka korporacyjna jest obszarem największych interesów i w konsekwencji
20

GMO – Organizmy modyfikowane genetycznie (genetically modified organisms).
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– największego oporu. Dysponuje też, z racji paramilitarnego charakteru, siłą
nieporównywalną z siłą żadnej innej korporacji.
Przedstawiona w referacie perspektywa dotycząca mikrobiogazowni ukształtowanej w postaci technologii semi off grid ma wielkie znaczenie dla rozwoju
całej energetyki prosumenckiej. Z punktu widzenia regulacji prawnych najważniejsza jest w tym kontekście regulacja, która zmieni płatnika opłaty przesyłowej
z odbiorcy na wytwórcę (jest to, potencjalnie główny mechanizm napędowy
rozwoju całej energetyki prosumenckiej).
Z kolei regulacją prawną o wielkim znaczeniu dla przebudowy obszarów wiejskich, byłoby zastąpienie decyzji środowiskowej wymaganej w przypadku mikrobiogazowni certyfikatem środowiskowym mikrobiogazowni (ogólnie instalacji
PME, w tym instalacji przemysłowej); jest tu analogia do obligatoryjności wyposażenia elektrowni węglowych w elektrofiltry, instalacje odsiarczania, instalacje
odazotowania, a w przyszłości także w instalacje CCS. Po wprowadzeniu takiej
regulacji prawnej mikrobiogazownia stałaby się np. integralną instalacją utylizacyjno-energetyczną: obory; chlewni; pieczarkarni; gospodarstwa rolno-hodowlanego; mleczarni; rzeźni; wsi (tu w analogii do oczyszczalni ścieków w mieście).
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STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawiono przebudowę krajowej energetyki jako innowację
przełomową. Innowacja przełomowa nie jest rozwinięciem innowacji zachowawczej, dominującej w polskiej energetyce, lecz zupełnie inną formą, co pokazano
w artykule. Jako podstawowy przykład innowacji przełomowej przedstawiono
mikrobiogazownię utylizacyjną, pokazując możliwość przebudowy polskiej wsi.
Oprócz mikrobiogazowni oraz obszarów wiejskich w ogóle, opisano przykład
transformacji innowacji zachowawczej w postaci budowy dwóch bloków węglowych o mocy 900 MW każdy na innowację przełomową w postaci rewitalizacji
zasobów mieszkaniowych i modernizacji rolnictwa.

PROSUMER ENERGETICS AS CRUCIAL INNOVATION – OPPORTUNITIES
AND CHALLENGES ON THE EXAMPLE OF MICRO BIOGAS PLANT

SUMMARY
The article presents, in practical terms, the origin of prosumer energy potential
seen in terms of crucial innovation. The study is author’s synthesis of selected
publications from the second half of 2013 and shows very important areas where
there are strong arguments, already observable, of prosumer energetics development as a crucial innovation.
In the first part of the article confrontation of two investments has been made.
One of which (two power units of coal power plant, strengthening the petrification of the traditional electrical power sector) is an conservative innovation,
and the second one (the national program of energy revitalization of housing
resources and modernization of agriculture ) is crucial innovation.
In the second part of the article rural areas as a potential prosumer energetics
cradle have been shown. This cradle has the basic necessary characteristics for
prosumer energy development and complies with basic criteria for the diffusion
of crucial innovation.
In the third part of the article agriculture recycling micro biogas plant has
been shown. It is a typical example of the Polish potential of crucial innovation.
In this study the crucial innovation is not a micro biogas plant itself (it can be
regarded as a radical conservative innovation) but instead, a possible to implement new prosumer value chain with the use of micro biogas plant.
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SAMOCHÓD JAKO PODSTAWOWE I AWARYJNE ŹRÓDŁO ENERGII DLA
PROSUMENCKIEJ MIKROINFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ (PME)
Słowa kluczowe: samochód elektryczny, smart hybrid, agregat prądotwórczy,
akumulator, mikroinfrastruktura prosumencka

WSTĘP
Celem opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi, czy w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej zastosowanie samochodów z zasobnikami energii
w postaci paliwa (np. otrzymywanego ze źródeł OZE) może stanowić wartość dodaną
dla domowej mikrogeneracji rozproszonej w układach PME i czy takie podejście ma
sens ekonomiczny i energetyczny. Wizję integracji dziedzin: transportu i energetyki
oparto na przykładzie opracowanego układu napędowego samochodu Smart Hybrid.
Technologię Smart Hybrid opracowano, modelowano, wykonano i przetestowano
w wariancie Mild Hybrid (MH), Modul Hybrid – mającymi zastosowanie w transporcie oraz zaprojektowano trzeci wariant, stwarzający możliwość traktowania samochodu jako źródła energii dla PME i nazwano go Smart Hybrid Plug Out (Rysunek 1).
Rysunek 1. Przykład wykorzystania samochodu jako źródła ciepła i energii elektrycznej
dla domu.

-20%

Źródło: Opracowanie własne.
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1. ZASILANIE PROSUMENCKIEJ MIKROINFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ
(PME) PRZEZ SILNIKI SPALINOWE AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
Obecnie najchętniej stosowanym sposobem zasilania awaryjnego PME są silniki
spalinowe stacjonarnych agregatów prądotwórczych małych mocy w domach
jednorodzinnych (1–20 kW) i w budynkach biurowych, budynkach wielorodzinnych – średnich mocy (20–60 kW). Takie rozwiązanie w energetyce prosumenckiej nosi nazwę zasilania wyspowego. Tego typu instalacje są atrakcyjne cenowo
dla użytkowników (koszt i łatwość zakupu, wielkość oferty rynkowej, łatwość
serwisu), ale posiadają następujące wady:
1) niska jakość wytwarzanej energii elektrycznej. Napięcia i prądy są silnie
odkształcone (prostokąt, trójkąt), a układy stabilizacji agregatów podczas
pełnego obciążenia zazwyczaj zmniejszają częstotliwość napięcia. To powoduje, że wiele z domowych urządzeń wrażliwych na jakość napięcia nie
może być zasilana z agregatów;
2) agregaty prądotwórcze stanowią dla właścicieli PME dodatkową inwestycję. Chęć utrzymania stosunkowo niskich kosztów inwestycji (wybór mniej
renomowanego producenta) może powodować, że zakupiony agregat nie będzie osiągał nawet swoich parametrów znamionowych. Na Wykresie 1 pokazano średnie rynkowe koszty często stosowanych w PME typoszeregów
jednostek jednofazowych o porównywalnych układach stabilizacji napięcia;
3) silniki spalinowe agregatów prądotwórczych małej mocy są chłodzone
powietrzem, co powoduje, że są głośne oraz nie pozwalają produkować
energii skojarzonej;
4) agregaty małych mocy są w większości zasilane benzyną (dla średnich
mocy stosuje się zazwyczaj olej napędowy) co powoduje, że koszty wytworzonej w ten sposób energii są wysokie. Przykładowe koszty wytwarzanej
energii dla popularnego agregatu małej mocy HONDA EU10i pokazano
na Wykresie 2. Ceny energii elektrycznej innych mniej zaawansowanych
rozwiązań, pracujących w punkcie obciążenia znamionowego są wyższe
o około 50% i wynoszą około 3 zł/kWh;
5) zasilanie silników agregatów prądotwórczych małych mocy odpowiada rozwiązaniom samochodowym sprzed 40 lat (gaźniki), co powoduje, że emisja
zanieczyszczeń agregatów prądotwórczych małej mocy nie jest limitowana.
W takich agregatach (ze względu na cenę) nie stosuje się ani wtrysku paliwa
ani nawet katalizatorów;
6) agregaty prądotwórcze małej mocy zasilane LPG lub gazem ziemnym są
rzadkością (np. rozwiązanie GAP firmy POLDE Grupa1) i w nich także nie
oczyszcza się spalin;
7) agregaty prądotwórcze średnich mocy są wrażliwe na pracę na biegu jałowym (lub przy bardzo małym obciążeniu), co skraca żywotność silników spalinowych, wskutek działania agresywnych czynników związków
1

http://www.polde.pl [15.05.2015].
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siarki na wewnętrzne powierzchnie trące silnika oraz szybszej degradacji
oleju silnikowego. Niektórzy producenci stosują w układach stabilizacji
napięcia dodatkowe wewnętrzne rezystory włączane automatycznie, jako
obciążenie prądnicy przy wykryciu odłączenia odbiornika.
Wymienione wyżej niedogodności stanowią o tym, że stosowanie na masową
skalę agregatów prądotwórczych małych i średnich mocy do zasilania wyspowego domów jest dyskusyjne zarówno ekonomicznie, jak środowiskowo (nielimitowana emisja zanieczyszczeń i hałasu).

Cena, tys. z netto

Wykres 1. Stosunek ceny jednofazowych agregatów prądotwórczych HONDA ze wzbudzeniem kondensatorowym do ich mocy znamionowej.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie cen rynkowych agregatów prądotwórczych
HONDA.
Wykres 2. Koszt brutto w zł wytworzenia 1 kWh energii elektrycznej przez agregat
HONDA EU10i.
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Źródło: Opracowanie na podstawie badań własnych.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 439

15.01.2016 13:34

440

Samochód jako podstawowe i awaryjne źródło energii dla prosumenckiej…

2. REGULACJE I PRZEPISY W ŚWIETLE MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA SAMOCHODÓW
JAKO PODSTAWOWEGO I AWARYJNEGO ŹRÓDŁA ENERGII DLA PME
Aby osiągnąć pozytywny efekt środowiskowy podczas zasilania systemów rozproszonych PME małych mocy możliwe jest stosowanie zasobników chemicznych pojazdów elektrycznych lub silników spalinowych samochodów osobowych.
Z zobowiązań wynikających m.in. z Pakietu 3x20 wynika, że do 2020 r. Polska ma obowiązek uzyskać piętnastoprocentowy udział OZE w zużyciu energii.
W takim przyszłościowym, zrównoważonym energetycznie i środowiskowo układzie korzystne jest i logiczne wykorzystanie samochodu elektrycznego jako zasobnika energii dla źródeł OZE. Zastosowanie w nieodległej przyszłości nowych generacji paliw (jako zasobników energii pozyskiwanych z OZE) pozwalało będzie
traktować także samochód z silnikiem spalinowym i napełnionym bakiem jako
bufor energii dla PME. Najważniejsze dokumenty dotyczące rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, w tym energii elektrycznej w transporcie to:
1) Biała Księga Transportu2.
2) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, EKES i KR3 – Czysta
energia dla transportu: europejska strategia w zakresie paliw alternatywnych.
3) Wniosek Dyrektywa PE i Rady4 ws. Rozmieszczenia infrastruktury paliw
alternatywnych.
Dokumenty dotyczące promowania niskoemisyjnych i energooszczędnych pojazdów, w tym pojazdów elektrycznych:
1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE5.
2) Komunikat Komisji do PE, Rady i EKES6 Europejska strategia na rzecz
ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów.
3) Rozporządzenia PE i Rady7 dot. ograniczenia emisji pochodzących z transportu.
2

Biała Księga Transportu (projekt Komisji Europejskiej z marca 2011), dotycząca planu
utworzenia jednolitego obszaru transportowego (wyrażająca dążenie do zbudowania konkurencyjnego i zasobo-oszczędnego europejskiego systemu transportu).

3

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Czysta energia dla transportu: europejska strategia
w zakresie paliw alternatywnych z 2013 r.

4

Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Rozmieszczenia infrastruktury
paliw alternatywnych z 2013 r.

5

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. ws. Promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

6

Komunikat Komisji do PE, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
Europejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, SWD
(2013) 27, z 2013 r.

7

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca
2007 r. ws. Homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń
pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6).
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Pozytywne oddziaływanie przepisów regulujących emisję spalin i hałasu pochodzącego z transportu jest już obecnie odczuwalne, zwłaszcza w miastach.
Na Wykresie 3 widać jak od roku 2009 (na tle przedziału 1999–2013) lawinowo zwiększała się w Europie ilość nowo rejestrowanych samochodów o niskiej
emisji CO2<120 g CO2/km (w roku 2007 udział pojazdów o niskiej emisji wynosił
11%, w 2010 wzrósł do 29%, a w roku 2013 aż 49% rynku nowo rejestrowanych
samochodów).
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Wykres 3. Popyt w krajach UE na nowe samochody osobowe o emisji CO2 mniejszej
od 120 g/km.

Rok
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu PZPM8.

Wykres 4 prezentuje mapę emisji CO2 wykazywanych w roku 2015 przez samochody osobowe typu: BEV (samochód elektryczny zasilany wyłącznie z baterii
akumulatorów), FCEV (pojazd elektryczny z ogniwem paliwowym), PHEV (samochód hybrydowo-elektryczny typu Plug-In) oraz niskoemisyjne benzynowe
i wysokoprężne w kontekście regulacyjnych barier emisji CO2 oraz przewidywane na rok 2021 i lata późniejsze wieloletnie tendencje zmian tych emisji. Pojazdy te są szczególnie predysponowane już obecnie do magazynowania energii
w instalacjach PME.
Sukcesywnie w krajach UE stosowane są kolejne obostrzenia środowiskowe
(związane z emisją spalin) co w naturalny sposób będzie powodowało wymianę
flot pojazdów na samochody energooszczędne oraz w domyśle urzędników: na
pojazdy hybrydowe i elektryczne. Do tej pory jednak w kręgach administracyjnych nie łączy się roli transportowej samochodu z możliwościami magazynowania energii w akumulatorach pojazdów.

8

R. PRZYBYLSKI (red.): Branża motoryzacyjna, Raport 2014, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Warszawa 2014, http://www.pzpm.org.pl/
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Wykres 4. Mapa emisji CO2 przez samochody osobowe BEV, FCEV, PHEV oraz niskoemisyjne benzynowe i wysokoprężne w kontekście regulacyjnych barier emisji
CO2 oraz przewidywane wieloletnie tendencje zmian tych emisji.

Oznaczenia: samochody z silnikami benzynowymi; samochody z silnikami o zapłonie samoczynnym; BEV – samochód elektryczny zasilany wyłącznie z baterii akumulatorów; PHEV – samochód
hybrydowo-elektryczny typu Plug-In.

Źródło: P. LASEK9.

Wraz z tendencją do zmniejszania roli pojazdów spalinowych w miastach stosowane są często zabiegi polegające na zachęcaniu i wspieraniu różnych rozwiązań
ekologicznych. Mało skuteczne są jednak działania ograniczające się jedynie do
dopłat do samochodów elektrycznych, które mają zastąpić w prosty sposób pojazdy spalinowe. Wsparciem należy premiować zachowania poprawiające całkowitą efektywność energetyczną dla końcowego użytkownika elektromobilności,
magazynowania energii w zasobnikach pojazdów BEV i HEV.
Bariery prawne (procesowe, braku przepisów) w Polsce, które umniejszają
obecnie roli pojazdów z zasobnikami do jedynie roli transportowej i zasilania
z sieci WEK (bez możliwości magazynowania energii, a następnie sprzedaży energii do sieci) to między innymi: niespójne zaprzeczające sobie prawo, brak dedykowanych regulacji, konieczność dopasowania regulacji „starej rzeczywistości”
do nowej technologii i nowego podejścia. Bariery procesowe to przede wszystkim
nadmiar prawa utrudniający szybkie podejmowanie decyzji i brak jednoznaczności decyzji urzędniczych, co wydłuża czas przyłączania punktów ładowania pojazdów EV do sieci. Trudności występują już nawet podczas projektowania miejsc
przeznaczonych do obsługi pojazdów elektrycznych. Do tego stopień skomplikowania technicznego inwestycji nie przekłada się na długość czasu podłączenia. Na
9

P. LASEK: Napędy przyszłości – samochód w 2025 roku, Projekt inżynierski – praca dyplomowa (promotor dr inż. Rafał Setlak), Gliwice 2015.
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długość czasu procedury szczególnie wpływają trudności w uzyskiwaniu praw do
dysponowania gruntem/nieruchomością dla budowy stacji ładowania.
W Polsce średni czas przyłączenia (także punktów ładowania pojazdów
BEV) do sieci elektroenergetycznej w 2011 roku wyniósł 161 dni, obecnie okres
ten zmniejszył się do 94 dni. Czynności poprzedzające etap budowlany, związane m.in. z pozyskaniem zgód i decyzji administracyjnych, zajmują obecnie
w większości przypadków nie więcej niż 226 dni. Na długość czasu procedury
uzyskiwania praw do dysponowania gruntem/nieruchomością dla budowy stacji ładowania mają wpływ następujące akty prawne (istniejące, zmieniane, projektowane): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa
Prawo budowlane, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o drogach
publicznych, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa zamówień publicznych, Ustawa (projekt) o korytarzach przesyłowych, Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Prezydencki projekt), Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o lasach, Ustawa Prawo wodne.
Istniejące do tej pory przepisy w Polsce są niespójne, często wykluczające
się wzajemnie oraz dość dowolnie interpretowane przez urzędników lokalnych.
Nadmiar oddzielnych regulacji powoduje, że procesy inwestycyjne (uzyskiwanie zezwoleń) podczas budowy infrastruktury ładowania BEV są niepotrzebnie
wydłużane. Dodatkową przeszkodą dla inwestorów jest to, że należy szukać
rozproszonych przepisów i regulacji w wielu dziedzinach. Dlatego też o wiele
bardziej sensownym (pod względem udręki administracyjnej) rozwiązaniem jest
zastosowanie pojazdów BEV, HEV (niedługo także ICE z paliwami pozyskiwanymi z OZE) jako awaryjnego lub nawet podstawowego źródła energii dla PME.
Czynnikiem dodatkowo sprzyjającym rozwojowi modelu samochodu do
transportu i zasilania PME jest widoczna obecnie zmiana stylu życia mieszkańców wsi i miast czyli szerokie zastosowanie Internetu w handlu oraz w pracy.
Coraz mniej będą potrzebne mieszkańcom pojazdy potrafiące przemieszczać się
jednorazowo na duże odległości (np. powyżej 150–200 km). W wielu firmach
i instytucjach publicznych zatrudnia się osoby, których charakter pracy nie wymaga ciągłych kontaktów z klientami czy innymi pracownikami. Innymi słowy,
praca wielu osób mogłaby zostać zamieniona na formę e-pracy, dzięki czemu:
1) w miastach zmniejszałoby się zatłoczenie ulic i parkingów przez rezygnację z niepotrzebnych codziennych dojazdów do pracy,
2) zaparkowany samochód mógłby przez większość czasu stanowić źródło
energii dla PME,
3) brak konieczności codziennych dojazdów do pracy w mieście przełożyłby
się w wielu przypadkach na podjęcie decyzji o rezygnacji z konieczności
posiadania własnego samochodu na rzecz wspólnego wykorzystywania
wspólnych pojazdów.
Rozwijająca się od kilku lat energetyka prosumencka wykorzystująca pojazdy elektryczne jako mobilne zasobniki energii dla systemu energetycznego
posiada niestety wciąż jeszcze wiele „wąskich gardeł”, takich jak:
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1) Pojazdy elektryczne są nieopłacalne finansowo dla klientów indywidualnych w przeciwieństwie do jednostek publicznych, które kupują pojazdy
EV nie za swoje pieniądze.
2) Właściwości pojazdów EV (zasięg) predestynują je wyłącznie do miejskiego użytku. Użytkownicy posiadający własne domy i własne domowe
punkty ładowania poza miastem i pracujący w feudalnym modelu zatrudnienia (często irracjonalna konieczność przebywania w pracy) będą mniej
zainteresowani napędami EV.
3) Pojazdy EV w miastach wymagają budowy nowej i kosztownej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (oraz odbierania energii z zasobników). Wymaga to obecnie zwiększenia dostaw energii z WEK do miast
oraz często wykorzystywania środków publicznych.
4) Budowa sieci Car Sharingu (współużytkowania pojazdów przez kilku,
kilkunastu kierowców) w Polsce będzie natrafiała w przyszłości na bariery
psychologiczne wytworzone przez ustrój socjalistyczny. Posiadanie własnego samochodu jeszcze przez wiele lat będzie w Polsce oznaką statusu
społecznego. Jest to cecha charakterystyczna dla społeczeństw znajdujących się na początku drogi rozwoju dobrobytu społecznego.
5) Zasilanie pojazdów EV z publicznej sieci energetycznej (nawet uwzględniając
udział produkowanej w Polsce tzw. zielonej energii) powoduje, że pojazdy
EV mają wciąż wyższą obliczaną emisję CO2 niż ich odpowiedniki spalinowe. Uwzględnienie łańcucha sprawności pomiędzy energią pierwotną w elektrowni a kołami samochodu daje końcową sprawność pojazdu EV w cyklu
NEDC na poziomie 17%. Dla porównania, w przypadku pojazdu spalinowego
łańcuch sprawności paliwo – energia na kołach wynosi w NEDC około 21%.

3. ZASILANIE PME PRZEZ SILNIKI SPALINOWE SAMOCHODÓW HYBRYDOWYCH
– SMART HYBRID
Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, można opracować takie rozwiązania
technologiczne w samochodach spalinowych (nazywane dalej Smart Hybrid), że
oprócz oczywistej dla nich funkcji transportowej będą mogły zaparkowane służyć
do zasilania energią elektryczną i ciepłem odpadowym budynków mieszkalnych.
Może się to odbywać awaryjnie, w określonych godzinach zwiększonego poboru
mocy (np. godziny popołudniowe) czy nawet w sposób ciągły. Konfiguracja mocy
głównych zespołów samochodu oraz instalacji PME pozwala na zapewnienie całkowitej autonomiczności energetycznej domu i stanowi znaczące źródło oszczędności dla mieszkańców względem tradycyjnego modelu zakupów wszystkich mediów energetycznych. Na Rysunku 2 pokazano możliwy schemat technologiczny
PME, w którym samochód elektryczny jest jednocześnie zasobnikiem energii dla
źródeł odnawialnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby samochodem była hybryda
(spalinowo-elektryczna), zasilająca budynek. Pojazdy takie, przez zainstalowanie
dwukierunkowego przekształtnika energoelektronicznego mogą bez dodatkowych
modyfikacji zasilać instalacje budynkowe (poprzez domowe punkty ładowania).
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Rysunek 2. Schemat technologiczny PME z zasobnikiem energii elektrycznej w formie
samochodu elektrycznego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu z BŹEP10.

W Polsce moc zainstalowana w systemie elektroenergetycznym w roku 2013 wynosiła 35,2 tys. MW11. Średnie roczne zapotrzebowanie wszystkich Polskich odbiorców na moc wynosiło 21,8 tys. MW natomiast maksymalne zapotrzebowanie
osiągnęło poziom 25,8 tys. MW. Dla porównania dane GUS z roku 2010 podają, że
w Polsce użytkowanych było 17,2 mln samochodów osobowych12. Przyjmując, że
średnia moc silnika spalinowego wynosi 50 kW otrzymuje się moc zainstalowaną
w silnikach spalinowych (potencjalnych rozproszonych źródłach kogeneracji) na
poziomie 860 tys. MW, co daje 24 razy większą moc niż Polski system energetyczny. W roku 2012 indywidualni inwestorzy oddali w Polsce do użytku około 63 tys.13
domów, co przy założeniu posiadania w każdym domu jednego samochodu posiadającego rozwiązanie Smart Hybrid o mocy elektrycznej 5 kW daje możliwość
odłączenia od systemu energetycznego rocznie 315 MW.
10

J. POPCZYK, M. ZYGMANOWSKI, J. MICHALAK, P. K IELAN, M. FICE: Koncepcja prosumenckiej
mikroinstalacji energetycznej wg iLab EPRO, BŹEP, nr kat. 1.2.09, Gliwice 2013, www.
klaster3x20.pl (podstrona CEP).

11

Zestawienie danych ilościowych dotyczących funkcjonowania KSE w 2013 roku (Dane operatywne – wielkości brutto), Raport 2013 KSE, http://www.pse.pl [15.05.2015].

12

E. ADACH-STANKIEWICZ, A. MATULSKA-BACHURA (red.): Rynek Wewnętrzny w 2010 r. Informacje
i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny, Departament Handlu i Usług, Warszawa 2011, http://stat.gov.pl

13

B. UCHMAN, W. URBAŃSKA, H. ZANIEWSKA, N. DĄBKOWSKI: Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2012 r., Instytut Rozwoju Miast, Zakład Mieszkalnictwa, Kraków 2013.
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3.1. Opis techniczny Smart Hybrid do zasilania PME
Technologia Smart Hybrid14 opracowana na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej łączy w jednym samochodzie dwa obszary: transport i energetykę.
Na Smart Hybrid składają się dwa warianty układów napędowych nazwanych
oszczędny Modul Hybrid15 oraz pełny Modul Hybrid, które po dalszej modyfikacji i połączeniu z domowymi instalacjami ciepła i energii elektrycznej stają się
rozwiązaniem Smart Hybrid Plug Out i pełnią funkcję przydomowych kogeneracyjnych mikroelektrowni. Działanie Smart Hybrid Plug Out polega na wytwarzaniu przez zaparkowany samochód energii skojarzonej (energia elektryczna
z maszyny elektrycznej i ciepło z chłodzenia silnika samochodu), które będą
poprzez odpowiednią infrastrukturę zasilały dom energią elektryczną i ciepłem
magazynowanym w gruntowym zasobniku ciepła. Różnice pomiędzy Modul
Hybrid i Smart Hybrid Plug Out pokazano w Tabeli 1.
Na Rysunku 3 pokazano ideowy schemat układu Smart Hybrid Plug Out (pokazano ideę odbioru ciepła z silnika i magazynowanie w zasobniku gruntowym oraz
ideę zasilnia instalacji domowej energią elektryczną z maszyny o mocy 8 kW).
Rysunek 3. Schemat poglądowy Smart Hybrid Plug Out zbudowany w oparciu o wariant
Modul Hybrid.

Źródło: Opracowanie własne.

14

R. SETLAK, M. FICE, B. KULESZ: Smart Attachable Hybrid Drive Module For Vehicles, LVEM
XI, International Conference on Low Voltage Electrical Machines, Slapanice 2011.

15

R. SETLAK, M. FICE, B. KULESZ: Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu, „Napędy i Sterowanie”, nr 3, 2011.
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Tabela 1. Opis istotnych elementów budowy Smart Hybrid: Modul Hybrid i Smart Hybrid Plug Out.

Wariant
Modul
Hybrid

Wykorzystuje zamiast alternatora jedną kompaktową maszynę
elektryczną o mocy szczytowej 8 kW (oraz sterownik energoelektroniczny) zasilaną z superkondensatorów (trwałość ok. 1 000 razy
większa niż akumulatorów kwasowo-ołowiowych) pełniącą następujące funkcje: rozrusznika silnika, układu Start&Stop, silnika
wspomagającego silnik spalinowy podczas ruszania i przyspieszania, alternatora, maszyny rekuperującej energię hamowania.

Wariant
Smart
Hybrid
Plug Out

Jest to Smart Hybrid wyposażony w: dodatkowy wymiennik ciepła, który można podłączyć do instalacji gruntowego zasobnika
ciepła w domu, gniazdo PLUG OUT do którego można podłączyć
elektryczną instalację domową, tym samym rezygnując w posesji
z zasilania z sieci energetycznej.
Smart Hybrid Plug Out może być konfigurowany dla samochodu
w dwóch wariantach: tani wariant oszczędny – mniejsza moc
rezerwowa dla domu ograniczona do 1 kW, co skutkuje koniecznością instalacji większej powierzchni ogniw PVT lub większego zasobnika z baterii VRLA, pełny Hybrid Plug Out oparty na
MODUL HYBRID, co pozwala na obniżenie ilości paneli PVT.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych wykonanych w ramach projektów „Ekologiczny napęd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze
Mild Hybrid” i „Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu”.

3.2. Strategia sterowania układem Modul Hybrid służącego do celów
transportowych
Wstępne sprawdzenie działania napędu Modul Hybrid wykonywano na drodze symulacji komputerowych, przyjmując założenie, że samochód porusza się głównie
w mieście. Dlatego też, jako najbardziej odpowiedni scenariusz spalania brano pod
uwagę część UDC testu NEDC, którego przebieg prędkości pokazuje Wykres 5.
Strategia sterowania układem Modul Hybrid podczas jazdy samochodem została opracowana na drodze modelowania matematycznego i symulacji następujących scenariuszy sterowania:
1) napęd odniesienia z odpowiednim dla danego typu silnikiem spalinowym,
nazywane ICE,
2) sterowanie Modul Hybrid działające wyłącznie w trybie Start&Stop włączanym od początku pierwszej części fazy ECE15 testu NEDC, nazywane
MHS&S0s,
3) sterowanie Modul Hybrid działające wyłącznie w trybie Start&Stop włączanym po osiągnięciu stanu nagrzania katalizatora w cyklu UDC, nazywane MHS&S400s,
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4) sterowanie Modul Hybrid działające w trybie Start&Stop od początku
pierwszej części fazy ECE15 testu NEDC w trybie wspomagania przyspieszania oraz hamowania odzyskowego, nazywane MHS&SACCRB0s,
5) sterowanie Modul Hybrid działające w trybie Start&Stop po osiągnięciu stanu nagrzania katalizatora w cyklu UDC, w trybie wspomagania
przyspieszania oraz hamowania odzyskowego, nazywane MHS&SACCRB400s.
Wykres 5. Przebieg prędkości pojazdu w teście NEDC.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie testu NEDC.

Podczas opracowywania strategii sterowania układem Modul Hybrid uwzględniono chwilowe zwiększanie zużycia paliwa po każdym rozruchu silnika spalinowego powodowanego systemem Start&Stop16. Dane pomiarowe emisji HC, CO,
CO2 uzyskano z przeprowadzonego testu modalnego na hamowni podwoziowej
rzeczywistego samochodu w teście UDC. Dodatkowo w scenariuszu MHS&S400s
uwzględniano rzeczywiste zużycie paliwa przez silnik spalinowy na biegu jałowym, wartość ta (19 ml/sek.) została wyznaczona doświadczalnie dla samochodu
kompaktowego i uśredniona dla całego przedziału 2xECE1517.
Założono, że w części UDC testu NEDC system S&S pracuje w dwóch trybach, mianowicie w pierwszym trybie (MHS&S400s) sterownik zezwala na jego
aktywację po czasie wynikającym z nagrzania katalizatora i osiągnięcia pełnej
jego sprawności oraz w trybie drugim (MHS&S0s), gdzie system Start&Stop

16

R. SETLAK, M. FICE: Wpływ układu Start&Stop w napędzie Mild Hybrid na zmniejszenie
zużycia paliwa w testach NEDC, „Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne”, nr 90, 2011.

17

R. SETLAK, M. FICE: Badania parametrów cykli jezdnych oraz procesu rozruchu silnika spalinowego do ustalenia założeń systemu napędowego Mild Hybryd samochodu osobowego,
„Napędy i Sterowanie”, nr 2 (130) 2010.
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działa od pierwszego zatrzymania w pierwszym module ECE15 testu UDC18.
Przedstawione dwa warianty działania S&S interpretowane są następująco:
1) tryb MHS&S400s charakteryzuje dzienny zasięg do 60 km. Kierowca po
przejechaniu każdych 11 km trasy w mieście zatrzymuje samochód na
okres czasu pozwalający na wychłodzenie się silnika spalinowego do 25°C,
następnie zachodzi tzw. „zimny rozruch”, przejechanie kolejnych 11 km
oraz kolejny postój do wychłodzenia,
2) tryb MHS&S0s charakteryzuje dzienny zasięg również do 60 km, ale kierowca po przejechaniu każdych 11 km trasy w mieście powtarza jeszcze
pięciokrotnie swój cykl pracy, dopiero po wykonaniu tej pracy przewozowej silnik spalinowy samochodu jest wyłączany. Taki tryb jazdy powoduje, że kolejne samoczynne rozruchy systemu MHS&S zachodzą zawsze
we wszystkich fazach ECE15 (oprócz naturalnie pierwszego zimnego rozruchu gdy system pracuje podobnie do wariantu MHS&S400s).
3.3. Badania układu napędowego Modul Hybrid
W ramach projektu przeprowadzono szereg badań układu napędowego, od badań numerycznych (symulacyjnych) po badania zainstalowanego w pojeździe
i zabudowanego na hamowni silnikowej układu napędowego. Badania symulacyjne przeprowadzono dla różnych wariantów układu napędowego (z podziałem
na scenariusze i konfiguracje układu Smart Hybrid oraz dla różnych typów pojazdów, od małych pojazdów miejskich po samochody dostawcze). W badaniach
symulacyjnych wyznaczono m.in.: bilans mocy samochodu w teście UDC, jednostkowe zużycie paliwa (Wykres 6), moment obrotowy silników spalinowego
i elektrycznego, napięcia i prądy baterii superkondensatorów układu MH, chwilowy stan naładowania baterii superkondensatorów, jednostkowe zużycie paliwa, skumulowane zużycie paliwa.
W badaniach laboratoryjnych na hamowni podwoziowej samochodu w wariantach bez układu MH (poziom odniesienia) oraz z kilkoma wariantami układu
MH (układ podgrzewania wstępnego silnika, układ start&stop) zmierzono i wyznaczono m.in.: chwilowe zużycie paliwa, całkowite zużycie paliwa, chwilową
i całkowitą emisję CO, CO2 i HC (węglowodory), porównano i wyznaczono
wzrosty (lub spadki) zużycia paliwa i emisji spalin dla opracowanych algorytmów sterowania napędem MH (opisanych w rozdziale 4).

18

R. SETLAK, M. FICE: Attachable hybrid drive module for vehicles, 20th International Conference „Current Problems in Rail Vehicles PRORAIL 2011”, Proceedings, vol. 3, Żylina 2011.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 449

15.01.2016 13:34

Samochód jako podstawowe i awaryjne źródło energii dla prosumenckiej…

450

Zu ycie paliwa, g/kWh

Wykres 6. Przebieg zmian zużycia paliwa w teście UDC dla napędu Modul Hybrid.
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Źródło: Opracowanie własne, na podstawie badań własnych wykonanych w ramach projektów „Ekologiczny napęd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild
Hybrid” i „Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu”.

Do określenia minimalnych parametrów maszyny elektrycznej układu Smart
Hybrid wykorzystano sformułowane modele pojazdów (Rysunek 4) oraz wyniki
pomiarów laboratoryjnych emisji CO, HC oraz CO2 w samochodzie kompaktowym w teście NEDC (Tabela 2). Przeprowadzono obliczenia energii zużywanej
przez pojazd do realizacji cykli jezdnych. Określono między innymi poziomy
możliwej do rekuperowania energii podczas faz hamowania, określono rzeczywiste chwilowe zużycie paliwa w teście NEDC, rzeczywistą sprawność układu
napędowego pojazdu z silnikiem spalinowym ICE. To wszystko (wraz z wynikami bilansu mocy instalacji PME w gospodarstwie domowym) pozwoliło określić
moc znamionową i maksymalną silnika elektrycznego układu Modul Hybrid,
przewidywanych zakresów jego pracy i pojemności zasobnika energii (także dla
instalacji PME).
Tabela 2. Wyniki pomiarów emisji HC, CO, CO2 samochodu kompaktowego w cyklu
NEDC/UDC/EUDC.

Cykl jezdny

HC

CO

CO2

Emisja g/sek
NEDC

0,152

0,509

168

UDC

0,403

5,047

217

EUDC

0,009

0,064

139

Zużycie paliwa NEDC, ml/cykl NEDC

772,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań zleconych w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o.
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Maszyna układu Modul Hybrid (Rysunek 5) typu SMZT90A PMBLDC posiada
moc znamionową Pn = 3 kW (przeciążana krótkotrwale do 10 kW), Udc = 48 V, Mn
= 11,9 Nm, n = 2 400 obr/min, nmax = 3 500 obr/min, m = 8 kg. Silnik PMBLDC
zasilany był z czterech modułów superkondensatorów typu BPAK z balansowaniem
ładunku pomiędzy ogniwami, napięcie baterii Umax = 60 V, pojemność znamionowa
baterii Cbat = 14,5 F. Dla układu Modul Hybrid opracowano sterownik energoelektroniczny (Rysunek 5) oraz wyznaczono mapę sprawności napędu (Rysunek 4).
Rysunek 4. Mapa sprawności napędu elektrycznego.

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie badań własnych wykonanych w ramach projektów „Ekologiczny napęd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild
Hybrid” i „Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu”.
Rysunek. 5. Zaprojektowany i wykonany silnik elektryczny PMBLDC (po lewej), schemat falownika zasilającego silnik (po prawej).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych wykonanych w ramach projektów „Ekologiczny napęd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild
Hybrid” i „Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu”.

Badania układu napędowego Modul Hybrid miały na celu m.in. sprawdzenie,
czy możliwe jest wykorzystanie takiego napędu do zasilania mikroinfrastruktury prosumenckiej. Technologia Modul Hybrid wykazuje korzystny wpływ na
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zmniejszenie zużycie paliwa i emisji CO2, co pokazały pomiary stanowiskowe
wykonane w Zakładzie Doświadczalno-Diagnostycznym Silników Spalinowych
Politechniki Śląskiej. Silnik układu Modul Hybrid został przykręcony do bloku
silnika spalinowego A15DMS w miejscu tradycyjnego alternatora, a przeniesienie mocy z silnika Modul Hybrid na wał silnika spalinowego realizowane było
wielorowkowym wzmacnianym pasem gumowym (Rysunek 6).
Rysunek 6. Zainstalowany silnik SMZT90A PMBLDC na stanowisku laboratoryjnym.

Źródło: Fotografia M. FICE.

Podczas realizowanych badań, analizując przydatność testów standardowych dla
samochodów (NEDC) uznano, że taki test (standardowy) nie odzwierciedli rzeczywistych warunków ruchu oraz pracy jako generatora energii dla domu. W teście
NEDC przebyta droga wynosi 11,007 km, a maksymalne przyspieszenie wynosi
0,29 m/s2. W rzeczywistych warunkach ruchu w miastach występują inne proporcje faz ruchu wymuszone przez potoki pojazdów, więc przeprowadzono badania:
1) rzeczywistych drogowych cykli jazdy (na trasach miejskich o łącznej długości około 200 km) w miastach aglomeracji Śląskiej celem określenia
rzeczywistych proporcji faz ruchu,
2) statystycznego dziennego zasięgu w wybranej grupie (38 kierowców)
użytkowników samochodów miejskich, co pozwoliło opracować własny
Laboratoryjny Test Miejski (LTM).
Test ten, ze względu na częste zmiany prędkości obrotowej oraz krótki czas
pracy na biegu jałowym silnika jest też przydatny do testowania silników jako
generatorów dla PME (częste zmiany poziomów mocy). Pomiary zużycia paliwa
układu napędowego Modul Hybrid w Laboratoryjnym Teście Miejskim (LTM)
pokazały, że można spodziewać się zmniejszenia zużycia paliwa nawet o 30%.
Wyniki końcowe przeprowadzonych pomiarów rzeczywistego zużycia paliwa
silnika z zamontowanym układem Modul Hybrid zaprezentowano w Tabeli 3.
Uśredniona wartość emisji CO2 układu napędowego w trybie MHACCRB0s
w ośmiominutowym cyklu LTM wyniosła 740 g/cykl.
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Tabela 3. Wyniki pomiarów zużycia paliwa na hamowni silnikowej w teście miejskim
MHACCRB0s.

Cykl
jezdny

ICE ICE ICE MHACCRB0s MHACCRB0s MHACCRB0s
śr.
max. min. śr.
max.
min.
3
Spalanie dm /cykl

Laboratoryjny
0,41
Test
Miejski

0,43

0,39

0,315

0,33

0,30

Zmiana
nie
LTM,
dot.
%

nie
dot.

nie
dot.

-23,2

-30

-15

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych wykonanych w ramach projektów „Ekologiczny napęd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild
Hybrid” i „Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu”.

3.4. Opracowanie strategii sterowania układem Modul Hybrid służącego
do celów zasilania awaryjnego i ciągłego PME
Samochód wyposażony w układ Smart Hybrid w wersji Modul Hybrid Plug Out
może służyć także do mikrogeneracji energii skojarzonej dla domów. Opłacalność takiego rozwiązania zależy od cen zastosowanego w samochodzie paliwa
(LPG, Pb95, ON) oraz doboru mocy elementów systemu PME (gruntowe zasobniki energii, akumulatory stacjonarne, ogniwa PV).
Przykładowe obliczenia przeprowadzono dla gospodarstwa domowego zamieszkiwanego przez czteroosobową rodzinę. Obliczenia przeprowadzono dla
dziewiętnastu wariantów konfiguracji Smart Hybrid Plug Out i systemu zasilania
energią elektryczną i cieplną domu PME. We wszystkich analizowanych wariantach założono, że zmiany sposobów zasilania nie mogą odbić się negatywnie
na komforcie użytkowania. Brany pod uwagę parterowy dom nie jest domem
pasywnym, jego powierzchnia wynosi 100 m2 posiada gazowe ogrzewanie CO,
klasyczną wentylację grawitacyjną, klasyczne grzejniki z regulatorami termostatycznymi. Obliczone dla domu średnie (z trzech lat) zużycie energii przeliczone na 1 m2 powierzchni w ciągu roku wynosi:
1) zużyta energia elektryczna 28,7 kWh/(m2rok),
2) zużyta energia gazu ziemnego (c.w.u. + gotowanie) 21,4 kWh/(m2rok),
3) zużyta energia gazu ziemnego (ogrzewanie domu) 64,7 kWh/(m2rok).
Zużywana jest także energia (chemiczna w paliwie) do zasilania dwóch samochodów z silnikami benzynowymi:
1) samochód 1 w ciągu roku zużywa 4,42 MWh,
2) samochód 2 w ciągu roku zużywa 14,11 MWh.
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Parametry energetyczne zasobnika energii samochodu, który mógłby być zapasowym buforem energii dla PME budynku mieszkalnego pod nieobecność samochodu Smart Hybrid Plug Out określono na podstawie wykonanych pomiarów
dobowego zapotrzebowania mocy przykładowego gospodarstwa domowego. Na
Wykresie 7 pokazano przykładowy dobowy grafik i przebiegi uporządkowanego,
od wartości największych do najmniejszych poboru mocy na przestrzeni doby,
przy zachowaniu czasów ich trwania.
Wykres 7. Zestawienie przebiegu poboru mocy jednego z dni roboczych (po lewej) i uporządkowanych wartości mocy uwzględniające czas ich trwania w wybranym
dniu (po prawej).
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Źródło: Opracowanie własne.

Zapasowym buforem energii dla domu (np. pokrycie nocnego bardzo niskiego
zapotrzebowania na podtrzymanie urządzeń AGD i napęd pompy pieca ogrzewania) może być także zainstalowany w samochodzie akumulator (wymieniony
w Smart Hybrid Plug Out na konstrukcję VRLA AGM). Z przeprowadzonych
badań wybranych do tego celu akumulatorów SB 100-12 oraz 40-12i (Wykres 8),
przy założonych prądach obciążenia (w przypadku ogniw 100-12i były to wartości I = 20 A, 60 A, 120 A) symulujących różne poziomy obciążenia poziomem
mocy w domu (przeliczone na 12 V) określono możliwe do wybrania pojemności
rzeczywiste zasobnika stacjonarnego.
Szczytowy pobór mocy badanego gospodarstwa domowego nie przekraczał
6,5 kW. Jest to wartość, którą w całości i długotrwale może pokrywać napęd Smart
Hybrid napędzany silnikiem spalinowym zaparkowanego samochodu. Może okazać się, że zaistnieje czasami potrzeba wyłączenia silnika spalinowego (używanie
samochodu) i wtedy zapasowym źródłem energii może być stacjonarna bateria
akumulatorów lub w pewnych wariantach obliczeń była to także energia z ogniw
PVT. Z pomiarów określono zatem, przez jaki rzeczywisty czas zasobnik PME
może być obciążany różnymi poziomami mocy (Wykres 9).
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Wykres 8. Zestawienie przebiegów napięcia akumulatora SB 100-12 przy obciążeniu
I = 20, 60, 120 A.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych wykonanych w ramach projektów „Ekologiczny napęd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild
Hybrid” i „Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu”.
Wykres 9. Zależność czasu pracy stacjonarnego zasobnika PME (ogniwa SB 100-12)
w funkcji mocy obciążenia odbiorników.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych wykonanych w ramach projektów „Ekologiczny napęd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild
Hybrid” i „Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu”.

Na Wykresie 10 pokazano wybrane, zestawione razem końcowe wyniki obliczeń
w postaci wartości względnych kosztów przeznaczanych na utrzymanie domu
wraz z zapewnieniem transportu jego mieszkańców w okresie 30 lat. Wariantem
odniesienia (Wariant 0) jest dom bez PME, w którym energia jest kupowana od
tradycyjnych dystrybutorów.
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Wykres 10. Porównanie procentowej różnicy kosztów na utrzymania domu wraz z zapewnieniem transportu jego mieszkańców samochodem Smart Hybrid Plug
Out w okresie 30 lat.

Poziom odniesienia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań własnych wykonanych w ramach projektów „Ekologiczny napęd hybrydowy samochodu osobowego o strukturze Mild
Hybrid” i „Modułowy hybrydowy układ napędowy samochodu”.

W przypadku, gdzie samochód ze Smart Hybrid Plug Out zasilał jedynie instalację elektryczną budynku (wyniki oznaczone symbolem T1_x_x), największa
oszczędność w okresie 30 lat eksploatacji domu wyniosła ok. 20% (daje to około
100 tys. zł oszczędności w okresie 30 lat). Uzyskana oszczędność wynika głównie z zasilania samochodu paliwem LPG, natomiast niezaprzeczalną zaletą systemu jest możliwość zasilania domu w sytuacjach awaryjnych (trudne do oceny).
Niezależnie od wariantu, efekt ekonomiczny jest korzystny dla użytkowników
(z wyjątkiem wariantu T1_3_c1). Tura druga obliczeń (symbole T2_x_x), kiedy
uwzględnia się kogenerację energii elektrycznej i ciepła produkowanej przez
silnik spalinowy samochodu zasilanego LPG daje oszczędności około 35% (wariant T2_4_1). Również dla układu z kogeneracją energii (Tura 2), niezależnie
od wariantu efekt ekonomiczny na przestrzeni 30 lat jest dla użytkowników
korzystny (z wyjątkiem wariantu T2_3_c2).
Uzyskane wyniki pokazały, że wykorzystanie kogeneracji ciepła silnika spalinowego i energii elektrycznej może mieć sens ekonomiczny i energetyczny, ale dla
optymalizacji kosztów wymaga innego zaprojektowania domu, który dzięki temu
może być niezależny energetycznie, przy czym jak pokazały analizy, pomimo koniecznych dodatkowych kosztów infrastruktury cieplnej jest to jeszcze bardziej
opłacalne finansowo (daje to około 150 tys. zł oszczędności w okresie 30 lat).
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4. KOSZT MAGAZYNOWANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W AKUMULATORACH
Wykorzystanie baterii akumulatorów do magazynowania energii z OZE bądź
chwilowego bilansowania mocy w PME pociąga za sobą dodatkowe koszty. Należy
zwrócić jednak uwagę na fakt, że sprzedaż energii do sieci może być w pewnych
sytuacjach mniej efektywna ekonomicznie w porównaniu do jej magazynowania.
W przypadku instalacji off grid magazynowanie jest nieuniknione. W chwili obecnej można przyjąć, że akumulatory kwasowo-ołowiowe mają najkorzystniejszy
stosunek ceny do pojemności (ceny na rynku polskim), ale nie w każdej sytuacji. Na Wykresie 11 pokazano charakterystykę wskaźnika wykorzystania energii
akumulatora kwasowo-ołowiowego przystosowanego do pracy w pełnych cyklach
wyładowania, a na Wykresie 12 tą samą charakterystykę dla akumulatora litowo-jonowego. Przy obliczaniu kosztu magazynowania należy również uwzględnić
trwałość akumulatorów. Akumulatory kwasowo-ołowiowe przystosowane do pracy cyklicznej z głębokim wyładowaniem osiągają nawet do 2 000 cykli, ale przy
głębokości wyładowania 30%. Jeśli akumulator będzie pracował w pełnych cyklach wyładowania, to trwałość wyniesie 200–400 cykli. Akumulatory litowo-jonowe osiągają trwałość od 1 500 do nawet 5 000 cykli, w zależności od technologii
wykonania. Przy czym trwałość nie jest już silnie zależna od głębokości wyładowania. Na Wykresie 13 pokazano porównanie kosztu magazynowania energii dla
akumulatora kwasowo-ołowiowego. Koszt magazynowania waha się w granicach
0,25–0,60 $/kWh – w zależności od cykli pracy. Tworzenie wykresu takiego, jak
Wykres 13 dla akumulatorów litowo-jonowych nie ma sensu, ze względu na płaską
charakterystykę dostępnej energii (Wykres 12).

Wska nik
wykorzystania energii
kq

Wykres 11. Dostępna względna energia wyładowania akumulatora kwasowo-ołowiowego
AGM zależna od prądu wyładowania.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i danych producenta19.

19

http://ssb-battery.com/de [14.05.2015].
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Wska nik
wykorzystania energii
kq

Wykres 12. Dostępna względna energia wyładowania akumulatora litowo-jonowego
zależna od prądu wyładowania.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań i danych producenta20.

Koszt, $/kWh

Wykres 13. Porównanie kosztów magazynowania energii dla akumulatora kwasowo-ołowiowego.
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Źródło: Opracowanie własne.

Obecne ceny akumulatorów litowo-jonowych na polskim rynku wynoszą ok.
1 000 $/kWh. Koszt magazynowania w takich akumulatorach jest na poziomie
0,60 $/kWh21. Wzrost trwałości akumulatorów nawet do 4 000 pełnych cykli ładowania spowoduje spadek kosztu magazynowania energii nawet do 0,25 $/kWh.

20

http://industrial.panasonic.com/ [14.05.2015].

21

M. FICE: Prosumenckie technologie zasobnikowe, [w:] Energetyka Prosumencka – Pierwsza
próba konsolidacji, (red.) J. POPCZYK, R. KUCĘBA, K. DĘBOWSKI, W. JĘDRZEJCZYK, Częstochowa 2014.
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ZAKOŃCZENIE
Elektromobilność jest wciąż, poprzez swoją nowość bardzo specyficznym rynkiem. Jest przede wszystkim bardzo kosztowna, a przyszłe efekty nie są w tej
chwili widoczne i spektakularne (głównie ekologia i niezależność energetyczna
w przypadku zasilania z OZE). Często wydatki na elektromobilność są ponoszone na poziomie lokalnym (koszty na tworzenie stacji ładowania, zwolnienia
z podatków), a efektów oczekuje się na poziomie krajowym (osiąganie założonych celów redukcji dla całego kraju). Dodatkowo, kłopoty powodowane przez
pojazdy elektryczne na poziomie lokalnym (blokowanie bus pasów i spowalnianie komunikacji miejskiej, blokowanie niewykorzystanych miejsc parkingowych
dla pojazdów elektrycznych) nie są widoczne wprost na poziomie krajowym. Brakuje w tym miejscu krajowej polityki polegającej na ustalaniu celów lokalnych
dla osiągania efektu globalnego.
Aby kierowca mógł naładować akumulator samochodu elektrycznego, sprzedać innym zgromadzoną energię, łączyć energię z wielu pojazdów w tzw. sieci
wytwórcze, tworzyć inteligentne sieci przesyłowe energii czy współużytkować
z innymi pojazd potrzebna jest powszechnie dostępna infrastruktura ładowania
oraz nowe regulacje. Wprowadzenie nowych regulacji musi wystąpić jednocześnie
w wielu obszarach oraz musi skutecznie integrować różne aspekty prawa krajowego oraz lokalnego. Krajowe kwestie regulacyjne do rozwiązania, uwzględniające
dalszy rozwój e-mobilności:
• Czy właściciele pojazdów elektrycznych będą mieli możliwość zdecydować, co zrobić z energią zmagazynowaną w baterii (zużyć na własne potrzeby lub sprzedać)?
• Czy będą wprowadzone pewne ograniczenia w zakresie ilości energii dostarczonej do dużych sieci wynajmu samochodów elektrycznych?
• Czy będą wprowadzone ograniczenia mocy wobec dużych sieci wynajmu
samochodów elektrycznych?
• Czy użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą w jakiś sposób być ograniczeni pod względem poboru energii elektrycznej?
• Czy w przypadku awarii lub przypadku przekroczenia mocy zamówionej
OSD będzie uprawniony do odłączenia infrastruktury ładowania od sieci?
• Czy właściciele pojazdów elektrycznych będą zobowiązani do ładowania
lub rozładowania baterii na wniosek OSD?
• Czy właściciele pojazdów elektrycznych będą uprawnieni do odsprzedaży
energii poprzez jakikolwiek punkt publicznego ładowania?
Jak na razie na te pytania nie ma odpowiedzi, a jak pokazuje obecna praktyka z wdrażaniem ustaw o OZE, pojawiające się w przyszłości odpowiedzi
mogą nie być jednoznaczne i skierowane dla korzyści prosumentów. Dyskutowane wciąż kierunki rozwoju energetyki zakładają nadal centralne wytwarzanie
energii (niezależnie od technologii wytwarzania: biomasa, gaz, wiatraki, farmy
ogniw PV), a następnie jej przesył i dystrybucję sieciami do odbiorcy końcowego. Odbiorca – prosument może wytwarzać energię i ponownie ją przesyłać do
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systemu (innych odbiorców). To powoduje, że w każdym przypadku do ceny
energii (w roku 2012 średnia cena wyniosła 202 zł/MWh) konsument musi doliczyć cenę przesyłu energii. Straty energii w sieci dystrybucyjnej wyniosły w roku 2011 około 7,3%, co daje ilościowo około 10,8 TWh straconej energii, za którą
muszą zapłacić niepotrzebnie w swoich rachunkach konsumenci. W taryfie G11
cena zakupu energii dla odbiorcy w roku 2013 wynosi 333 zł brutto/MWh oraz
dodatkowo 216 zł brutto/MWh za przesył oraz jakość energii. To pokazuje, że
z punktu widzenia konsumenta indywidualnego sieć dystrybucyjną można potraktować jako czynnik znacznych strat środków finansowych. W tym świetle
bardzo zachęcające jest podejście, polegające na wyspowym zasilaniu instalacji
PME z zasobników pojazdów elektrycznych, w których energia jest uzupełniana
z własnych mikroinstalacji OZE.
Zastosowanie Smart Hybrid, jak to pokazano w opracowaniu wychodzi poza
dziedzinę transportu i w udany sposób traktuje samochody ze Smart Hybrid jako
przydomowe mikroelektrownie w systemie PME, co jest rozwiązaniem innowacyjnym na skalę światową.
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STRESZCZENIE
Prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna (PME) i stosowanie odnawialnych źródeł energii wymagają zastosowania zasobników energii w celu chwilowej regulacji mocy i bilansowania energii. Regulacja mocy i bilansowanie energii
może odbywać się zarówno lokalnie w PME, jak i globalnie w autonomicznym
rejonie energetycznym czy nawet na poziomie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). W rozdziale podjęto próbę pokazania możliwości wykorzystania samochodu elektrycznego, hybrydowego i tradycyjnego (spalinowego) do
pełnienia funkcji usługi lokalnej lub sieciowej, jako zasobnik lub źródło energii
elektrycznej i ciepła. Przedstawiono koszty stosowania agregatów prądotwórczych oraz opracowaną przez autorów technologię Smart Hybrid, która umożliwia
nie tylko zmniejszenie emisji CO2 (i co z tym związane również zużycia paliwa
i kosztów eksploatacji samochodu), ale również zasilanie instalacji budynkowej.
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Skrótowo przedstawiono obowiązujące i planowane regulacje prawne dotyczące
transportu samochodowego.

THE CAR AS A PRIMARY OR EMERGENCY ENERGY SOURCE FOR PROSUMER
ENERGY MICRO -INFRASTRUCTURE (PEM-I)
SUMMARY
The aim of the study is an attempt to find answers whether a short, medium and
long-term use of cars with fuel (electric) energy storages (eg. obtained from renewable energy sources) can bring added value for home microgeneration. Does
such an approach have an economic and energetic sense? The vision of integration transport and energy areas is based on the example of developed Smart
hybrid powertrain. Smart Hybrid technology was developed, modeled, made and
tested in Mild Hybrid variant, Module hybrid – a variant applicable to transport
and the third variant designed for prosumer energy micro infrastructure, which
allows to treat the car as an energy source and storage for home (Smart hybrid
pug out). The article presents structures of designed hybrid power train systems,
operation algorithms and results of simulations and experimental researches.
Key words: electric vehicle, smart hybrid, combustion generator, batteries, prosumer micro-infrastructure
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i gąsienicowych oraz związane z energochłonnością w budownictwie.
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JAK SIĘ MIESZKA W BUDYNKU PASYWNYM?
Słowa kluczowe: dom pasywny, gruntowy wymiennik ciepła, rekuperator, kolektor
słoneczny

WSTĘP
Opis swoich doświadczeń w budowie i użytkowaniu budynku pasywnego rozpocznę od cytatu profesor Barbary Jękot, która w bardzo ciekawym artykule
Rozwój oceny/certyfikacji budownictwa: od kalkulacji częściowych do całościowych, umieściła takie zdanie:
„Sukces domu pasywnego to nie tylko idea drastycznego zmniejszenia zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia domu, ale także atmosfera
przystępnego udostępniania osiągnięć świata nauki i dzielenia się na bieżąco doświadczeniami i wynikami oraz pomoc w transformowaniu ich na lokalne realia.
Magia szeregu małych inicjatyw i spotkań pobudzających oddolne działania,
przedsiębiorczość i możliwości realizacyjne dowodzi, że najskuteczniej uczymy
się poprzez namacalne przykłady i praktyczne doświadczenia”1.
Koncepcja budowy i funkcjonowania budynku pasywnego, jego praktyczna
realizacja w małej wiosce pod Opolem oraz obecny proces wyciągania wniosków w trakcie eksploatacji jest dokładnie tym, o czym pisze Pani Profesor.
Opracowanie jest relacją z przebiegu budowy domu „prawie pasywnego”
oraz wskazaniem dobrych praktyk przy budowie takiego domu. Idea budowy
i rozwiązań technicznych domu powstawała dobrych kilka lat. Przy budowie,
oprócz literatury fachowej, korzystano także z doświadczeń i pomysłów innych
osób. Nie sposób je wszystkie wymienić, gdyż często były to osoby anonimowe
(np. uczestnicy prezentacji, gdzie przedstawiano projekt), które podsuwały swoje
pomysły lub zadawały różne pytania inspirujące nas do poszukiwania konkretnych rozwiązań. Tym wszystkim osobom pragniemy serdecznie podziękować,
a poniżej przedstawimy rezultaty tych wspólnych poszukiwań.

1. JAK POWSTAWAŁ DOM „PRAWIE PASYWNY”
Na temat budownictwa pasywnego napisano wiele ciekawych i mniej ciekawych
książek i artykułów. Sporo budynków w tym standardzie już wykonano, ale głów1

B. JĘKOT: Rozwój oceny/certyfikacji budownictwa: od kalkulacji częściowych do całościowych, publikacja na stronie www.klaster3x20.pl/dzial_profesorski
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nie na Zachodzie (prym wiodą Niemcy i kraje skandynawskie). W Polsce doświadczeń mamy znacznie mniej.
Opisywany budynek „prawie pasywny” został wybudowany w latach 2008
–2009 w małej wiosce pod Opolem (Fotografia 1). Od października 2009 roku jest
zamieszkały przez trzyosobową rodzinę, która przeżyła w nim już kilka lat, łącznie
z bardzo mroźnymi dniami (i nocami) w styczniu i lutym 2010 i 2012 roku.
Fotografia 1. Fotografia domu „prawie pasywnego”.

Źródło: Fotografia A. JURKIEWICZ.

Jest to budynek parterowy, adoptowany z typowego projektu budynków proponowanych w katalogach. Budynek nie ma najlepszego wskaźnika A/V i jego
kształt odbiega od standardów budynków pasywnych (powinny być zbliżone do
sześcianu), jednak użytkownicy świadomie zrezygnowali z piętra, uważając, że
w przyszłości ewentualne schody mogą stanowić problem; strych jest więc duży,
ale nieużytkowy.
W stosunku do typowego projektu zmieniono całkowicie rozkład pomieszczeń i zrezygnowano z garażu, który oryginalnie znajdował się w bryle budynku.
W ten sposób uzyskano dodatkowe dwa pokoje. Łączna powierzchnia użytkowa
to 167,4 m2 (wysokość pomieszczeń 2,8 m). Ostateczny rozkład pomieszczeń
przedstawiono na Rysunku 1.
Nad koncepcją budowy i szczegółami technicznymi właściciele pracowali
wspólnie z gronem znajomych przez kilka lat. Oboje są audytorami energetycznymi, więc teoretycznie było łatwiej; w praktyce, niestety nie uniknięto błędów
(opisano je w dalszej części artykułu).
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Rysunek 1. Rozmieszczenie pomieszczeń domu „prawie pasywnego”.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie projektu budowlanego.

Podstawowe parametry techniczne i wymagania dla budynku pasywnego:
1) U dla ścian, stropu, podłogi: 0,1–0,12 W/m2/K,
2) U dla okien < 0,9 W/m2/K (szyby niskoemisyjne),
3) Wentylacja nawiewno-wywiewna z rekuperacją o sprawności powyżej 80%,
4) Okna południowe o dużej powierzchni,
5) Przegrody o dużej pojemności cieplnej,
6) Zużycie energii ogrzewania 10–15–20 kWh/m2/rok,
7) Zużycie całkowite energii do 120 kWh/m2/rok,
8) Współczynnik A/V < 0,7;
i warunki klimatu wewnętrznego (budynki klasy A wg PN-EN 15251):
1) Temperatura powietrza: 20–22°C zima i 23–25°C lato,
2) Wilgotność względna 35–55%,
3) Maksymalna prędkość powietrza z nawiewników 0,2–0,4 m/s,
4) Średnie temperatury przegród nie powinny się różnić więcej jak o 30°C
w stosunku do temperatury powietrza,
5) Preferencja oświetlenia naturalnego,
6) Budynek o dużej szczelności (dla próby n50 < 0,6 wymiany/h),
7) Brak mostków termicznych,
8) Wymiana powietrza 0,3–2,0 wymian/h.
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Większość parametrów (choć nie wszystkie) udało się dotrzymać, co jest
ważne jeśli stwierdzimy, że budowa tego budynku kosztowała tyle, ile budowa budynku tradycyjnego.
Twierdzenia o tym, że budynek pasywny jest o 20–30% droższy od tradycyjnego, są nie do końca prawdziwe, gdyż stosując odpowiednie rozwiązania techniczne, można uniknąć dużych kosztów budowy takiego budynku.
Być może w zużyciu energii dla ogrzewania, nie osiągniemy wymaganych
15 kWh/m2/rok, ale do 20 kWh/m2/rok na pewno się zbliżymy. W tym budynku
udało się osiągnąć bardzo dobry wynik całkowitego zużycia energii, wynoszący
niecałe 100 kWh/m2/rok.
Zawsze także powinniśmy sobie zadać pytanie, ile kosztuje nas ta „walka
o kilowatogodziny”. Przykładem niech będzie sposób wykonania podłogi na
gruncie. Dla budynków pasywnych, często proponowana jest podłoga o wielu
warstwach (nośnych i izolacyjnych). Przykładowa podłoga budynku pasywnego
składa się aż z 13 warstw. Oczywiście, tak wykonana podłoga jest bardzo droga
(kilkakrotnie droższa niż podłoga standardowa). Za cenę kilkudziesięciu tysięcy złotych możemy uzyskać efekt w postaci obniżenia zużycia energii cieplnej
o 4 kWh/m2/rok. Dla tego konkretnego budynku to energia rzędu 3–4 GJ/rok.
Czy warto wydać dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych za kilka GJ energii?
Rzecz jasna, są takie wydatki, które musimy ponieść, aby utrzymać odpowiedni komfort lub osiągnąć efekt uniknięcia innych inwestycji (np. okna o bardzo
dobrych właściwościach izolacyjnych, zamontowane bez mostków termicznych,
pozwalają na rezygnację z tradycyjnego ogrzewania grzejnikami lub ogrzewania
podłogowego w pokojach).
Budynki pasywne energetycznie potrzebują bardzo niewiele energii „aktywnej” na ich ogrzanie. Głównym źródłem ciepła są zyski słoneczne i bytowe (energia pasywna) oraz gruntowy wymiennik ciepła współpracujący z wysokosprawnym rekuperatorem powietrza wentylacyjnego. Aby budynek wykorzystywał tę
pasywną energię należy magazynować tą energię w przegrodach budowlanych
(powinniśmy zapewnić odpowiednio dużą akumulacyjność tych przegród). Nie
powinny być to budynki wykonane w technologiach zupełnie lekkich, a jeżeli
nawet zdecydujemy się na taki rodzaj technologii (np. budownictwo szkieletowe
z drewna typu kanadyjskiego), to powinniśmy zapewnić odpowiednio dużą pojemność cieplną przegród wewnętrznych. Duża pojemność cieplna przegród pozwala
zmagazynować energię w dzień po to, by w nocy tę energię oddawać. W warunkach polskich, powinniśmy wyposażać budynki (nawet pasywne) w odpowiedni
rodzaj ogrzewania dyżurnego lub wspomagającego. Ogrzewanie to jest niezbędne, jeżeli wystąpią przez dłuższy czas temperatury bardzo niskie. Dodatkowo
w pomieszczeniach, takich jak łazienki temperatura wymagana wynosi 24°C, więc
trudno byłoby zapewnić odpowiedni komfort, jeżeli nie stosowalibyśmy żadnego
aktywnego sytemu ogrzewania.
Teraz po kolei opiszemy rozwiązania techniczne, które zastosowaliśmy w tym
budynku, w tym także o błędach, które popełniono, a których łatwo uniknąć.
Dodatkowo zaproponujemy pewne rozwiązania, które wymyślono już w trakcie
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użytkowania budynku, gdyż tak naprawdę dopiero jego użytkowanie codzienne
pozwala ocenić posiadane zalety i ograniczenia (te też występują), a także upoważnia do wydawania opinii o zastosowanych rozwiązaniach.
Większość opracowań dotyczących budynków pasywnych w Polsce ma charakter teoretyczny lub pokazowy. Mało jest osób, które użytkują taki budynek,
a jeszcze mniej tych, które chcą się podzielić swymi opiniami na temat tego, jak
tak naprawdę się w nim mieszka.
Podstawowe dane techniczne i technologie zastosowane przy budowie budynku
Ściany wykonano jako dwuwarstwowe, z pustaka ceramicznego (porotherm)
o grubości 25 cm, ocieplonego styropianem „szarym” (λ = 0,031 W/m·K) o grubości 25 cm (Uściany = 0,11 W/m2·K). Dlaczego ściany z materiału ceramicznego?
Gdyż taki materiał jest nie tylko w pełni naturalny, ale także posiada sporą
pojemność cieplną, którą wykorzystujemy w „gospodarce” zyskami ciepła. Fundament wykonany został z bloczków żwirobetonowych ocieplonych styrodurem
o grubości 12 cm.
Rysunek 2. Połączenie ścian z fundamentem domu „prawie pasywnego”.
WDĞPDEU]HJRZD
SRVDG]ND
szychta (ok. 5 cm)
VW\URSLDQWZDUG\FP
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pustak ceramiczny
styropian 25 cm
bloczki z betonu komórkowego
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Źródło: Opracowanie własne.

Na fundamencie najpierw ułożyliśmy rząd bloczków z betonu komórkowego (Rysunek 2), a dopiero na tych bloczkach zabudowaliśmy ściany z pustaków ceramicznych. Chodziło o to, aby odizolować „zimne” ściany fundamentowe od „zimnych”
ścian z pustaka ceramicznego, który wprawdzie ma stosunkowo dobre właściwości
izolacyjne, ale tylko przy poziomym przepływie ciepła; na styku fundament/ściana mogło wystąpić znaczne wychładzanie ścian przez „zimny fundament”. Zastosowanie bloczków z betonu komórkowego eliminuje ten problem. Takie rozwiązanie powinniśmy stosować także dla innych „zimnych” ścian. Należy pamiętać,
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aby rząd bloczków z betonu komórkowego znajdował się co najmniej 30 cm nad
powierzchnią gruntu. Szczegóły pokazujemy na Rysunku 2.
Podłoga składa się z płyty betonowej o grubości 7–8 cm wylanej na zagęszczonym piasku i żwirze, ocieplonej styropianem o grubości od 8 do 12 cm i pokrytym
wylewką betonową o grubości ok. 4 cm (Upodłogi = 0 ,163 W/m2·K). Podłoga wykonana została z deski dębowej (3 cm) lub terakoty (łazienki, kuchnia, przedpokój,
spiżarnia, pralnia).
W porównaniu z „zalecanymi” standardami wykonywania podłogi w budynkach pasywnych, jest ona znacznie „odchudzona”, ale również znacznie tańsza (ok.
trzykrotnie), a straty przez tak wykonaną podłogę są jedynie o ok. 4 GJ/rok większe.
Ważna uwaga: pod ogrzewaniem podłogowym należy zastosować grubszą warstwę
styropianu (ok. 20 cm), aby maksymalnie ograniczyć straty ciepła przez ogrzewane
podłogi.
Strop typu „teriva” ocieplony został styropianem i wełną mineralną o grubości 30 cm (wełnę stosowaliśmy w miejscach trudnodostępnych lub w miejscach
gdzie docinanie styropianu byłoby kłopotliwe i pracochłonne). Na styropianie
ułożyliśmy płyty OSB i płyty paździerzowe (Ustropu = 0,11 W/m2·K).
Okna zamontowaliśmy trzyszynowe, pięciokomorowe o współczynniku Uokna
poniżej 0,9 W/m2·K (jak dla budynków pasywnych). Więźba dachowa drewniana, kryta dachówką ceramiczną (dach nieocieplony).
Jak widać, poza większą grubością styropianu na ścianach i podłodze strychu,
„przekładką” izolującą na fundamencie oraz lepszymi oknami, nic specjalnego
tutaj nie stosowaliśmy. Problemy pojawiają się bowiem, dopiero przy ustalaniu
szczegółów montażu i zastosowanych rozwiązaniach technicznych.
Po pierwsze problem szczelności budynku. Budynki pasywne powinny być
bardzo szczelne, gdyż tylko wtedy możemy w pełni wykorzystać energię z powietrza usuwanego. Zalecenie, aby próby szczelności budynku pasywnego przy
ciśnieniach 50 Pa nie były gorsze od 0,6 wymiany powietrza na godzinę, jest dużym wyzwaniem dla projektanta i wykonawców. Należy bowiem tak zaprojektować i wykonać budynek, aby prawie całkowicie wykluczyć niekontrolowaną
infiltrację powietrza. W praktyce okazuje się jednak, że jeżeli położymy dokładnie tynki i wykonamy specjalne uszczelnienia na połączeniach ościeży stolarki okiennej, to szczelność wychodzi jakby sama z siebie. Nie trzeba stosować
w zasadzie innych elementów uszczelniających (folie na połączeniach mur/strop
czy mur podłoga). Najważniejszym jest dopilnowanie jakości montażu okien
i ich ustawienia (uszczelnienia obwodowe okna) oraz dokładności wykonania
tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach. Oczywiście, dodatkowa folia na
połączeniach nie zaszkodzi (koszt stosunkowo niewielki), a w niektórych rodzajach połączeń folia jest wręcz konieczna, ale nie należy popadać w skrajność,
gdyż prawidłowo położone tynki na ścianach i sufitach wewnętrznych zapewnią
nam dużą szczelność.
Nieszczelnymi elementami okazał się kominek (o tym wiedzieliśmy) i… gniazdka elektryczne. Te ostatnie tylko dlatego, że położyliśmy instalację w peszlu, zamiast „normalnie”, pod tynkiem w bruzdach. Ponieważ cała instalacja elektryczna
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prowadzona jest na strych (nieużytkowy), więc i końcówki peszli z przewodami
wylądowały na strychu. Na strychu temperatura jest porównywalna z temperaturą
zewnętrzną, więc w chłodne dni robiły się w peszlach typowe ciągi grawitacyjne
i wręcz fizycznie czuło się, jak z gniazdek elektrycznych „wiało chłodem”. Aby ten
problem wyeliminować, musieliśmy gniazdka i wyjścia z peszli uszczelnić pianką
montażową. Wniosek: instalacje elektryczne kładziemy podtynkowo bez osłon
typu peszel.
Budynek został poddany próbie szczelności i jak na obecność kominka, próba
wyszła bardzo dobrze (n50 = 1,06 wymiany/h) i co ciekawe (i ważne) zarówno
próba na nadciśnienie, jak i podciśnienie dała praktycznie jednakowe wyniki.
Na Wykresie 1 przedstawiono wyniki przeprowadzonej próby ciśnieniowej budynku.
Wykres 1. Wynik próby ciśnieniowej domu „prawie pasywnego”.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań w analizowanym
budynku.

Kominek jest stosunkowo szczelny (jak na kominek), gdyż zastosowaliśmy specjalny rodzaj drzwiczek kominkowych (podnoszone do góry), uszczelnionych
specjalnym sznurem. Kominek posiada zamkniętą komorę spalania, a powietrze
do spalania doprowadzane jest oddzielnym przewodem wentylacyjnym (średnica
20 cm) prowadzonym pod posadzką. W czasie, gdy nie jest używany, należy
pamiętać o zamykaniu szyberka na wlocie powietrza zewnętrznego, aby ograniczyć do minimum schładzanie komory spalania powietrzem zewnętrznym.
Kominek w budynkach pasywnych nie jest jednak polecany, gdyż zawsze będzie jakimś źródłem nieszczelności i strat ciepła, jeżeli jest nieużywany. Z tego
ostatniego powodu obudowa kominka nie powinna być wykonana z materiałów
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o dużej przewodności cieplnej (kamień, marmur, cegła), lecz z materiału izolacyjnego. Można z kominka zrezygnować, lecz w naszym przypadku zadecydowały względy estetyczne, a dodatkowo jest to jednak ważny element ogrzewania
budynku w bardzo zimne dni. Na zdjęciu (Fotografia 2) widać, że głównym
źródłem ciepła jest palenisko (szyba) kominka, a nie jego obudowa (wykonano
ją z materiału izolacyjnego obłożonego ozdobnymi płytami).
Fotografia 2. Kominek w domu „prawie pasywnym”.

Źródło: Fotografia A. JURKIEWICZ.

Kolejnym ważnym elementem są okna, przy czym w budynkach pasywnych
dobra jakość okien nie wystarczy, ważna jest także eliminacja mostków termicznych w tych oknach. Zalecany montaż w budownictwie pasywnym to montowanie okien w warstwie izolacyjnej, czyli jakby poza obrysem ścian budynku.
Na kolejnych Rysunkach (3, 4 i 5) pokazano stosowane metody montażu okien.
Rysunek 3. Tradycyjny montaż okna – bardzo duży udział mostków liniowych okno/ściana.
Docieplenie
Mostek liniowy
Mur
Okno

Źródło: Opracowanie własne.
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Rysunek 4. Zalecany montaż okien przy ich wymianie w połączeniu z ociepleniem ścian,
czyli tzw. licowanie okna z murem – udział mostków spada ok. pięciokrotnie
w stosunku do rozwiązania pokazanego na Rysunku 3.
Docieplenie

Okno

Mur
Mostek liniowy

Źródło: Opracowanie własne.
Rysunek 5. Zalecany montaż okien w budynku pasywnym w warstwie izolacyjnej z systemem kotew i łączników – brak mostków okno/ściana.
Okno
Docieplenie

Mur

Okucie zakotwione
w murze

Źródło: Opracowanie własne.

Przedstawiony na Rysunku 5 sposób montażu okien wymaga zastosowania specjalnych kotew i łączników, montowanych do stabilnej (najlepiej monolitycznej)
ściany. To niestety znacznie podraża koszt budowy, gdyż ściana musi mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, a zastosowany system łączenia muru
z framugami okna jest drogi (duża ilość kotew i łączników).
Natomiast nasze ściany, znacznie tańsze od monolitycznych wykonane zostały
z pustaka ceramicznego i zupełnie nie nadają się do mocowania kotew i wieszania
na nich ciężarów, zwłaszcza tak ciężkich, jak okna.
Na Rysunku 6, pokazano jak rozwiązaliśmy ten problem: przed montażem
okien, otwory okienne zostają wyklejane ciepłym i twardym styropianem o grubości 5 cm. Montaż okien odbywa się na kotwach montażowych z użyciem przekładek termicznych (ebonitowych), które umieszczane są pomiędzy wcześniej
wklejonym styropianem a ramą okienną (rozstaw kotew wzdłuż ramy to ok.
60–70 cm). Następnie rama okienna mocowana jest do ścian budynku kołkami
szybkiego montażu o długości 150 mm. W celu wypełnienia szczeliny, powstałej pomiędzy ramą okienną a ścianą budynku, użyte zostają folie paroszczelne,
a następnie całość wypełniona zostaje energooszczędną pianą montażową. Od
dołu okno opiera się na specjalnej listwie podparapetowej.
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Rysunek 6. Montaż okien w ścianie ceramicznej lub z betonu komórkowego – brak
mostków okno/ściana.
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Źródło: Opracowanie własne.

Ważnym jest także sposób montażu parapetów, zwłaszcza kamiennych lub marmurowych, jeśli bowiem nie zastosujemy odpowiednich przekładek izolacyjnych,
to między parapetem wewnętrznym a podokiennikiem (parapetem zewnętrznym)
wystąpią duże mostki termiczne. Szczegóły montażu parapetów i podokienników
pokazujemy na Rysunku 7.
Rysunek 7. Montaż parapetów.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Wszystkie okna zostały wyposażone w żaluzje zewnętrzne z napędem elektrycznym i tu, przy montażu skrzynek tych żaluzji, popełniliśmy największy
błąd polegający na tym, że skrzynki, w których zwijają się żaluzje umieściliśmy
nad oknami wewnątrz pomieszczeń. Chcieliśmy mieć dobry dostęp do napędów
i wyeliminować mostki występujące na styku mur/skrzynka żaluzji, ale zapomnieliśmy o jednej rzeczy… szczelina, w której porusza się żaluzja znajduje
się na zewnątrz i przez nią wchodzi nam zimne powietrze do skrzynek, które
mamy w środku mieszkania… W ten sposób, niestety zimne powietrze schładza nam skrzynkę i mamy mostek termiczny, ale „powietrzny”. Uszczelniliśmy
i dociepliliśmy te skrzynki styropianem, ale i tak temperatura na skrzynkach jest
o kilka stopni niższa niż temperatura ścian czy nawet szyb okiennych (budynek
poddany był badaniu kamerą termowizyjną, co obnażyło wadę zastosowanego
rozwiązania). Wniosek i nauka na przyszłość: skrzynki i żaluzje należy zawsze
montować na zewnątrz, a ponieważ ocieplenie ścian zewnętrznych jest grube
(co najmniej 25 cm) to łatwo tam zamontujemy skrzynki chowając je całkowicie
w styropianie (nie wystąpią mostki).
Kolejnym, najważniejszym chyba elementem budynku pasywnego jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej, współpracującej z wymiennikiem gruntowym oraz z wysokosprawnym rekuperatorem. Zasadę pracy układu zastosowanego w naszym budynku przedstawiam na Rysunku 8.
Rysunek 8. Schemat systemu wentylacji.
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Źródło: Opracowanie własne.
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Ważnym elementem są tutaj dwie czerpnie zewnętrzne; jedna współpracująca
z wymiennikiem gruntowym, a druga pobierająca powietrze zewnętrzne. Po
co dwie czerpnie? Chodzi o pracę wentylacji w okresach przejściowych (jesień
/wiosna), gdy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż temperatura gruntu pod
wymiennikiem gruntowym (ok. 8°C). Przykładowo, dla temperatury zewnętrznej 12°C niepotrzebnie schładzalibyśmy powietrze w wymienniku gruntowym,
a następnie znów podgrzewalibyśmy w rekuperatorze. Czujnik temperatury, w zależności od temperatury zewnętrznej, zamyka jedną przepustnicę, a otwiera drugą.
W ten sposób powietrze przepływa przez wymiennik gruntowy albo bezpośrednio
z czerpni zewnętrznej (z pominięciem wymiennika gruntowego).
Jako gruntowy wymiennik ciepła (GWC) zastosowaliśmy bezprzeponowy wymiennik gruntowy. Fotografie 3 i 4 przedstawiają kolejne etapy montażu, a poniższy schemat pokazuje zasadę działania tego wymiennika. Wymiennik ten nie
może być stosowany, mając wysoki poziom wód gruntowych, gdyż nie możemy
dopuścić do zalania go wodą gruntową.
Rysunek 9. Wymiennik gruntowy pompy ciepła.

Źródło: www.pro-vent.pl [15.05.2015].

W praktyce zastosowano nieco inne rozwiązanie niż standardowe, tzn. gdy montaż
wymiennika następuje w pobliżu budynku. Postanowiliśmy bowiem, że wymiennik gruntowy zamontujemy pod budynkiem. Chodziło o sprawdzenie możliwości
pracy tego rodzaju wymienników w budynkach o zabudowie szeregowej, gdzie
nie mamy zbyt dużych działek i dodatkowo chcieliśmy wyeliminować niebezpieczeństwo uszkodzenia wymiennika przez rozrastające się korzenie ewentualnych
drzew czy roślin. To jest także pośrednio przyczyna zalecanego przez producenta
montażu wymiennika na głębokości co najmniej 70 cm pod powierzchnią gruntu.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 474

15.01.2016 13:34

A. JURKIEWICZ

475

Fotografia 3. Montaż GWC pod budynkiem.

Źródło: Fotografia A. JURKIEWICZ.

Umieszczenie GWC pod budynkiem wiązało się z niebezpieczeństwem przemarznięcia ścian fundamentowych budynku i znacznym wyziębieniem gruntu pod nim
(często, w mroźne dni sprowadzamy sobie pod budynek powietrze zewnętrzne
o bardzo niskich temperaturach). Ten problem rozwiązaliśmy w ten sposób, że
GWC został zamknięty w styropianowym, ogromnym „pudle” (widać to na Rysunku 12), otwartym jedynie od spodu. Dzięki temu GWC pracuje tylko z gruntem poniżej fundamentów i niska temperatura powietrza przepływającego przez
GWC nie przenosi się ani na ściany fundamentowe, ani na podłogę budynku.
Fotografia 4. GWC zamknięty w „puszce styropianowej”.

Źródło: Fotografia A. JURKIEWICZ.
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Nie dysponujemy opinią producenta, ale myślę, że wymiennik ten, jeżeli umieścimy go pod budynkiem, może być montowany nawet 20–30 centymetrów pod
podłogą, pod warunkiem, że będzie zaizolowany styropianem nie tylko z góry,
ale także po bokach, do głębokości ław fundamentowych. Powietrze przepływające przez wymiennik od spodu styka się bezpośrednio z gruntem, więc nie ma
problemu z ewentualnym kondensatem (wsiąka w grunt).
GWC jest bardzo ważnym elementem budynku pasywnego i nie chodzi tutaj
o średnią sprawność odzysku ciepła w sezonie zimowym, gdyż ta jest nieduża
(ok. 12–15%), ale o jego bardzo dużą skuteczność przy bardzo niskich temperaturach. W styczniu i lutym 2010 roku temperatury często spadały nawet poniżej
–20°C, a za wymiennikiem temperatura była zawsze dodatnia (sic!). Dzieje się
tak dlatego, że powierzchnia wymiany jest bardzo duża (w naszym budynku jest
to 38 m2) i przy dużej różnicy temperatur chwilowe moce osiągane przez taki
wymiennik są stosunkowo duże (temperatura gruntu to 8°C). Na Wykresie 2
pokazano ten zbawienny wpływ wymiennika GWC na „łagodzenie” skoków
temperatury zewnętrznej. Ma to bardzo duże znaczenie dla systemu ogrzewania
budynku, gdyż dzięki temu nie musimy dobierać urządzeń grzewczych o tak
dużych mocach, jak to zwykle robimy. Dodatnie temperatury na wlocie do rekuperatora powodują także, że nie występuje tutaj zjawisko szronienia i nie ma
potrzeby stosować układów rozmrażających w tym rekuperatorze.
Wykres 2. Przykładowa praca wymiennika ciepła w zimie.

Źródło: www.pro-vent.pl [15.05.2015].

Zamontowana na kanale nawiewnym, za rekuperatorem dodatkowa nagrzewnica
elektryczna o mocy ok. 2 kW, sterowana czujnikiem temperaturowym kanałowym i zapewniająca nawiew powietrza o temperaturze rzędu 23–25°C, rozwiązuje
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w zasadzie problem ewentualnego niedogrzania pomieszczeń. Oczywiście grzałka
ta włączana jest jedynie w bardzo zimne dni i to tylko wtedy, gdy nie chcemy rozpalać w kominku. Wydajność wentylatorów jest regulowana skokowo, od ok. 0,1
wymiany do ok. 2 wymian powietrza na godzinę. W bardzo zimne dni stosujemy
małe ilości powietrza nawiewanego (do 0,5 wymiany). Pozwala to na pełne wykorzystanie temperatury gruntu w GWC oraz zwiększa sprawność rekuperatora.
W budynkach pasywnych, w których straty cieplne przez przegrody są bardzo małe, 80% energii cieplnej zużywanej jest na podgrzanie powietrza wentylacyjnego, dlatego system ten decyduje w dużym stopniu o końcowym zużyciu
energii cieplnej na ogrzanie budynku.
W omawianym domu zastosowano także ogrzewanie wspomagające w postaci
mat grzewczych. Maty te umieściliśmy wszędzie tam gdzie jest terakota (łazienki,
kuchnia, przedpokój) oraz dodatkowo, po 2 m2 maty (o mocy ok. 300 W) pod każdym oknem w pokojach. Maty podokienne zostały zatopione w tynku (ogrzewanie
ścienne) i są sterowane indywidualnymi regulatorami temperatury (jak ogrzewanie podłogowe).
W łazienkach, dzięki ogrzewaniu matami grzewczymi, utrzymujemy temperaturę na poziomie 23–25°C, ale proszę pamiętać, że to ogrzane powietrze
jest natychmiast wykorzystane w rekuperatorze do podgrzania powietrza
nawiewanego. Ta energia cieplna ogrzanego powietrza, przy typowej w Polsce
wentylacji grawitacyjnej jest bezpowrotnie tracona, natomiast w budynku pasywnym ciepło z powietrza usuwanego staje się podstawowym źródłem ogrzewania powietrza świeżego (nawiewanego). Z tego powodu, wymagana sprawność temperaturowa dla rekuperatorów stosowanych w budynkach pasywnych
jest bardzo wysoka i powinna wynosić (średnio!) co najmniej 80%. W naszym
przypadku zastosowaliśmy rekuperator z podwójnym wymiennikiem krzyżowym o sprawności średniej ok. 85%.
Na Wykresie 3 pokazano jak zmienia się temperatura za wymiennikiem GWC
w lecie. Jak widać, mimo dużych wahań temperatury zewnętrznej za GWC utrzymuje się temperatura nawiewu rzędu 14–17°C. Dodatkowo powietrze przepływające
przez GWC jest często osuszane (efekt obniżenia temperatury poniżej punktu rosy).
Aby skorzystać w pełni z tej naturalnej klimatyzacji jest jeden warunek: trzeba zapewnić co najmniej dwie lub nawet trzy wymiany powietrza na godzinę.
Najlepiej zastosować wentylator o regulowanej wydajności od 0,5 do 3 wymian
na godzinę. Oczywiście, w lecie powietrze nawiewane jest do budynku z pominięciem wymienników rekuperatora (rekuperator wyposażono w baypass). Przykładowe rozmieszczenie przewodów nawiewno-wywiewnych przedstawiono na
rysunku (schemat ze strony www.pro-vent.pl).
Instalację wentylacyjną w formie kanałów prostokątnych zamontowano we własnym zakresie i własnego projektu. Poszczególne odcinki rur można było prawie
dowolnie skracać lub wydłużać (bose końce nachodziły jeden na drugi) i montaż
przypominał trochę składanie klocków lego. Całość została ułożona na nieużytkowym strychu w warstwie styropianu (wysokość kanału to 10 cm, a podłoga strychu
ocieplona została trzema warstwami styropianu, po 10 i 12 cm; łącznie ok. 30 cm
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docieplenia). Nad każdym anemostatem została umieszczona skrzynka rozprężna.
Oczywiście są gotowe systemy wentylacyjne i te na pewno także spełnią swoją
rolę. Na Fotografii 5 przedstawiono fragment zamontowanej wentylacji.
Wykres 3. Przykładowa praca wymiennika ciepła w lecie.

Źródło: www.pro-vent.pl [15.05.2015].
Rysunek 10. Schemat rozmieszczenia przewodów nawiewno-wywiewnych.

Źródło: www.pro-vent.pl [15.05.2015].

Stosujemy tu ogólną zasadę, że powietrze nawiewane jest do pomieszczeń „czystych” (pokoje, salon, sypialnie), a wyciągane jest z pomieszczeń „brudnych” (łazienki, kuchnia, garderoba, spiżarnia).
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Fotografia 5. Fragment wentylacji z widocznymi skrzynkami rozprężnymi.

Źródło: Fotografia A. JURKIEWICZ.

Ważnym jest, aby centralę wentylacyjną umieszczać z dala od sypialni, gdyż przy
większej wydajności wentylatorów mogą one być słyszalne (zwłaszcza w nocy).
Instalację należy zrównoważyć hydraulicznie. Można to zrobić stosując odpowiednie zwężki lub odpowiednie przekroje przewodów wentylacyjnych, ale najlepiej jak
centralę wentylacyjną umieści się mniej więcej na środku domu, tak by długości
przewodów wentylacyjnych były jak najkrótsze. Częściowo, nawiewy powietrza
w każdym pomieszczeniu można doregulować, stosując odpowiednie regulowane
ręcznie anemostaty.
Wentylacja powinna pracować praktycznie cały czas. Możemy oczywiście
zmieniać przepływy powietrza przez rekuperator. Zastosowano czterostopniowy
regulator ilości powietrza, zapewniający przepływy od 0,2 do 1,5 wymiany na
godzinę, a w przypadku pracy bez rekuperacji (w lecie) do dwóch wymian. W lecie, przy bardzo ciepłych dniach, powinniśmy mieć możliwość zapewnienia nawet
trzech wymian na godzinę, więc lepiej dobrać rekuperator o większej wydajności
i regulacji ciągłej.
Nie powinniśmy całkowicie wyłączać wentylacji; należy zawsze zapewnić, nawet mały, przepływ przez rekuperator; jeżeli bowiem wyłączymy wentylację, nie
nastąpi wymiana ciepła w rekuperatorze i wystąpić może sytuacja, gdzie w łazienkach będziemy mieli bardzo ciepło, a w pokojach zimno. Oczywiście wyłączenie
wentylacji na dłuższy czas znacznie pogorszy jakość powietrza; proszę pamiętać,
że budynek jest bardzo szczelny i infiltracja niekontrolowana praktycznie nie występuje.

Energetyka prosumencka sklad_31.indd 479

15.01.2016 13:34

480

Jak się mieszka w budynku pasywnym?

2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna wykonana została zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz
sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.
Założono, że budynek ogrzewany jest w 60% z wykorzystaniem energii elektrycznej, a w 40% z wykorzystaniem kominka opalanego drewnem. Ciepła woda
produkowana jest z wykorzystaniem kolektora słonecznego próżniowego o powierzchni absorbera 4,94 m2 i grzałki elektrycznej o mocy 2 kW. Ciepła woda
magazynowana jest w 300 litrowym zasobniku.
Wskaźnik Ep (energii pierwotnej) wynosi niecałe 73 kWh/m2/rok (dla budynku referencyjnego wskaźnik ten wynosi 174 kWh/m2/rok), wskaźnik Ehnd (energii
użytkowej) dla ogrzewania i wentylacji wynosi 20,44 kWh/m2/rok, a Ehk (energii
końcowej) 32,9 kWh/m2/rok. Stosunkowo niska sprawność ogrzewania wynika
z faktu przyjęcia średniej sprawności kominka na poziomie 40%.
Cechą charakterystyczną budynków pasywnych jest znaczne skrócenie czasu
trwania sezonu grzewczego. W standardowych budynkach, w warunkach Polskich
(III strefa) sezon grzewczy trwa 5 500–6 000 godzin, a w budynku opisywanym
jedynie 3 840 godzin. Dzieje się tak, ponieważ przy tak wysokim standardzie
izolacji przegród oraz wysokiej sprawności rekuperacji, zyski bytowe i słoneczne pozwalają utrzymać temperaturę 20°C w okresach przejściowych (marzec/maj
i wrzesień/październik) bez konieczności korzystania z instalacji grzewczych.

3. KOLEKTOR SŁONECZNY I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA
Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w zasobniku przez kolektor słoneczny
i grzałkę elektryczną. Zastosowano kolektor składający się z 30 rur próżniowych
o powierzchni czynnej absorbera 4,96 m2. W zasobniku zamontowana została
grzałka o mocy 2 kW. Zbiornik ma 300 litrów pojemności.
Jest kilka problemów eksploatacyjnych związanych z kolektorami słonecznymi, na które należy zwrócić uwagę.
3.1. Temperatura wody ciepłej
Ustawienie temperatury na poziomie 55–60°C powoduje, że często włączać się
będzie grzałka elektryczna. Z praktycznego punktu widzenia, temperatura c.w.u
nie musi przekraczać 45°C. Zauważmy, że podgrzewanie c.w.u do temperatury
60°C nie ma większego sensu, gdyż i tak w kranach musimy zmieszać tę gorącą
wodę z wodą zimną. Po co więc podgrzewać wodę do temperatury 55–60°C,
skoro zaraz ją schładzamy do 40°C. Tak wysoka temperatura c.w.u zwiększa
nam straty ciepła (przesyłu i akumulacji) oraz powoduje, że musimy dogrzewać
tę wodę grzałką elektryczną.
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Można, więc obniżyć temperaturę w zbiorniku do 45°C, ale należy spełnić
następujące warunki:
1) zbiornik musi mieć odpowiednio dużą pojemność (ok. 100 dm3/osobę),
2) trzeba kontrolować pracę instalacji cyrkulacyjnej.
Duża pojemność zbiornika jest także dodatkowym zabezpieczeniem instalacji
przed przegrzaniem wody w zbiorniku w bardzo słoneczne dni i przy małym rozbiorze wody. W takich dniach woda w zbiorniku może zostać podgrzana nawet
do ponad 80°C. Zbyt mała pojemność zbiornika może spowodować, że temperatura wody w zbiorniku przekroczy nam próg bezpieczeństwa (ponad 90°C) nawet
w czasie jednego słonecznego dnia.
3.2. Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej
Najważniejszą jednak rzeczą jest kontrola pracy pompy cyrkulacyjnej. Układ
cyrkulacji ciepłej wody spełnia bardzo ważne funkcje przy stosowaniu ogrzewania kolektorami słonecznymi.
Po pierwsze, jak w każdej innej instalacji (także bez kolektorów) zapewni
nam,że nie musimy czekać zbyt długo na tę ciepłą wodę po odkręceniu zaworu.
Po drugie, po przegrzaniu wody w zasobniku powyżej np. 70°C włączenie
układu cyrkulacji obniża nam tę temperaturę. Np. pozostawienie włączonej na
całą noc pompy cyrkulacyjnej powoduje wychłodzenie wody w zbiorniku o ok.
10°C. Dobrym rozwiązaniem jest tutaj zastosowanie prostego automatycznego
układu zabezpieczającego, który włączy nam pompę cyrkulacyjną z chwilą przekroczenia w zbiorniku temperatury 70°C. Z drugiej strony, układ cyrkulacji,
jeżeli pracuje bez przerwy może być przyczyną zbyt niskiej temperatury ciepłej
wody w kranach. Dzieje się tak dlatego, że cyrkulacja wody w zasobniku (zwłaszcza, jak przewód cyrkulacyjny podłączony jest do zasobnika w nieodpowiednim
miejscu) zakłóca nam strefę rozdziału wody ciepłej od wody zimnej. Zbiornik,
bez układu mieszania, napełnia się wodą zimną od dołu. Woda ciepła gromadzi
się w zbiorniku u góry. Między wodą zimną, a ciepłą występuje naturalna wąska
strefa rozdziału temperatury (wynika to z faktu zmiany gęstości wody wraz ze
zmianą temperatury). W ten sposób, bez naruszania strefy rozdziału, w górnej
części zbiornika będziemy mieli wodę o najwyższej temperaturze, a ponieważ
ujęcie ciepłej wody znajduje się zawsze w górnej części zbiornika, to w kranach
także będziemy mieli wodę o najwyższej dostępnej temperaturze. Jeśli jednak
pracująca bez przerwy pompka cyrkulacyjna będzie nam mieszała wodę w całym zasobniku, to w krótkim czasie nastąpi wymieszanie wody zimnej z gorącą
i w całym zbiorniku będziemy mieli wodę letnią; to spowoduje włączenie się
grzałki elektrycznej nawet wtedy, gdy mógłby pracować sam kolektor słoneczny.
Nie zalecamy jednak stosowania układów cyrkulacyjnych z pompami pracującymi bez przerwy, gdyż nie tylko marnujemy energię elektryczną do napędu pomp cyrkulacyjnych, ale także znacznie obniżamy sobie sprawność całego układu; straty cyrkulacyjne w takich układach nierzadko przekraczają
50%! Najlepszym rozwiązaniem jest włączanie pompki cyrkulacyjnej wtedy,
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kiedy jest to konieczne, a więc w przypadku, gdy nastąpi przekroczenie temperatury w zasobniku powyżej 70°C (pompa cyrkulacji załączana automatycznie)
lub wtedy, gdy potrzebujemy ciepłą wodę w kranach.
W tym drugim przypadku możliwych jest kilka rozwiązań, ale zaproponujemy trzy:
1) zastosowanie czujnika temperatury na zbiorczym przewodzie cyrkulacyjnym (przed pompką cyrkulacyjną), który włączy pompkę cyrkulacyjną,
jeżeli temperatura w cyrkulacji spadnie poniżej 37–38°C;
2) zastosowanie zaworów termostatycznych na przewodach cyrkulacyjnych,
ustawionych na temperaturę 37–38°C (odcięcie zaworów następuje z chwilą, gdy temperatura w cyrkulacji przekroczy temperaturę nastawioną);
3) zastosowanie pilota (nadajnika) załączającego pompę cyrkulacyjną w zależności od potrzeby.
To trzecie rozwiązanie jest mniej wygodne, gdyż wymaga, aby pompka cyrkulacyjna była włączana zdalnym pilotem na 2–3 minuty przed zamiarem korzystania z ciepłej wody (a potem od razu wyłączana). Może ono być stosowane
tylko w małej instalacji (kilka poborów c.w.u) lub wtedy, gdy jeden z punktów
poboru jest bardzo oddalony od zasobnika.
Drugie rozwiązanie jest droższe, gdyż wymaga zastosowania zaworów regulacyjnych na każdym z przewodów cyrkulacyjnych, a w przypadku gdy zamkną
się wszystkie zawory, pompa cyrkulacyjna będzie pracowała bez przepływu
wody, co grozi jej zniszczeniem.
Z tych powodów zalecamy rozwiązanie pierwsze, które jest optymalne z punktu widzenia oszczędności energii i zapewnienia odpowiedniego komfortu przy
korzystaniu z c.w.u.
Przy stosowaniu kolektorów słonecznych najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch zasobników c.w.u. Jeden (większy) będzie współpracował
tylko z kolektorem, a w drugim zamontowane zostaną inne źródła energii np.
grzałka elektryczna lub wężownica zasilana z kotła grzewczego. Takie rozwiązanie powoduje, że kolektor słoneczny będzie znacznie lepiej wykorzystany, gdyż
będzie pracował w układzie podgrzewania wstępnego wody.

4. KOSZT BUDOWY
Łączny koszt budowy tego budynku prawie nie przekroczył kosztu budowy budynku tradycyjnego. Zwiększone koszty to:
1) Stolarka okienna, gdyż zastosowano specjalne okna, jak dla budynków pasywnych. Dla tego konkretnego budynku koszt tych okien był o 10 000 zł
wyższy niż okien tradycyjnych.
2) Dodatkowy koszt ocieplenia ścian grubszą warstwą styropianu (ok. dwa razy
grubsza warstwa ocieplenia w stosunku do aktualnych standardów technicznych), dla uzyskania współczynnika U na poziomie 0,1–0,12 W/m2·K, wyniósł 6 000 zł.
3) Dodatkowa warstwa styropianu dla podłogi to wydatek rzędu 5 000 zł.
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4) Koszty rekuperatora, ogrzewania podłogowego, instalacji wentylacyjnej
i GWC wraz z automatyką wyniosły 30 000 zł, są więc porównywalne
z kosztem standardowego ogrzewania (kocioł c.o., instalacja c.o. oraz grzejniki).
5) W budynku nie wykonano trzech kominów wentylacji grawitacyjnej (fundamenty, kominy, obróbki blacharskie), co pozwoliło zaoszczędzić ok.
15 000 zł.
Łączne dodatkowe nakłady związane z budową budynku w standardzie pasywnym wyniosły 21 000 zł, ale biorąc pod uwagę oszczędności na kominach
grawitacyjnych, zwiększony koszt budowy wyniósł ok. 6 000 zł. Koszt całkowity budowy tego domu, w cenach z lat 2008–2009, wynosił 400 000 zł.
Budynek zużywa ok. 6-krotnie mniej energii do ogrzewania i produkcji c.w.u
niż budynek tradycyjny, tak więc te dodatkowe zainwestowane 6 000 zł w budowę budynku zwrócą się w zasadzie w ciągu dwóch lat.

PODSUMOWANIE
Poniżej przedstawiono końcowe wytyczne dotyczące nie tylko samych zasad
budowy budynku pasywnego, ale także wnioski po rocznym użytkowaniu takiego budynku.
1) Szczelność w budynkach pasywnych zapewnią głównie prawidłowo wykonane tynki wewnętrzne i dokładność osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej.
2) Należy bezwzględnie wyeliminować wszelkie nieszczelności związane
z montażem stolarki okiennej i drzwiowej oraz stosować szczelne przepusty instalacyjne (nie stosować peszli dla instalacji elektrycznych).
3) Ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenia, w których chcemy utrzymywać wyższą temperaturę (np. łazienki) od pomieszczeń typu pokoje
dzienne lub sypialnie, należy wykonywać z materiałów ciężkich, o dużej pojemności cieplnej i małym oporze cieplnym. W ten sposób ściany te magazynują energię cieplną i stanowią rodzaj dodatkowego ogrzewania ściennego
w pokojach.
4) Ściany wewnętrzne między pokojami wykonujemy z materiału o dobrej
izolacyjności (np. karton – gips + wełna mineralna). Pozwoli nam to na
czasowe wyłączanie konkretnego pomieszczenia z ogrzewania, bez dodatkowych strat cieplnych w sąsiednich pokojach oraz zapewni odpowiednią
izolację akustyczną.
5) Przy wykonywaniu fundamentów należy stosować przekładkę izolacyjną
między ścianą fundamentową a murem ściany.
6) W przypadku stosowania ogrzewania podłogowego należy zastosować
dobrą izolację termiczną podłogi (20–25 cm izolacji typu styropian).
7) Przy stosowaniu ogrzewania podłogowego dla podniesienie efektywności tego ogrzewania proponuje się zwijać chodniczki w łazienkach po ich
użyciu.
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8) Po kąpieli w wannie pozostawić w niej wodę do całkowitego wystygnięcia
(ciepło odzyskujemy w rekuperatorze).
9) Współczynnik U dla okien nie powinien być mniejszy od 0,9 W/m2·K.
Należy stosować szyby niskoemisyjne.
10) Przy montażu parapetów należy zapewnić odpowiednie odizolowanie parapetu (wewnętrznego) od podokiennika (zewnętrznego).
11) Nad oknami należy zamontować markizy lub zastosować szerszy okap
dachowy, tak by w okresie lata ograniczyć nasłonecznienie pomieszczeń
(nie dopuścić do przegrzania pomieszczenia w słoneczne dni). Można
zastosować także odpowiednie nasadzenia roślin przed lub nad oknami
(drzewa lub bluszcze), które w okresie lata stworzą naturalną osłonę przed
promieniami słonecznymi, a w okresie zimy, po zrzuceniu liści nie stanowią przeszkody dla tych promieni.
12) Z uwagi na ograniczenie strat w zimie lub możliwość przegrzewania pomieszczeń w lecie, w oknach należy zamontować żaluzje zewnętrzne, które w okresie zimy należy opuszczać na noc. Skrzynki z napędem żaluzji
należy montować na zewnątrz ściany w jej warstwie izolacyjnej.
13) Należy zastosować takie rozwiązania montażu stolarki, aby wyeliminować występowanie mostków cieplnych.
14) Nie stosować stolarki aluminiowej.
15) Wejścia do domu powinny być oddzielone wiatrołapami.
16) W warunkach polskich, należy stosować ogrzewanie wspomagające w pomieszczeniach lub system dogrzewania powietrza wentylacyjnego. Zapewni to utrzymanie odpowiedniego komfortu cieplnego przy bardzo niskich
temperaturach zewnętrznych.
17) Należy stosować niskotemperaturowe ogrzewania pomieszczeń (np. podłogowe).
18) Budynek pasywny powinien być wyposażony nie tylko w rekuperator
o wysokiej sprawności, ale także w gruntowy wymiennik ciepła oraz dodatkową czerpnię powietrza zewnętrznego. GWC łagodzi wpływ skokowych
zmian temperatury zewnętrznej na temperaturę powietrza nawiewanego.
19) Dla zapewnienie bezpieczeństwa należy przewidzieć możliwość podłączenia awaryjnego agregatu prądotwórczego na wydzielone obwody elektryczne (wentylacja, żaluzje okienne, oświetlenie, lodówka). Jak w każdym budynku, brak energii elektrycznej jest bardzo dużym problemem.
20) Rekuperator i system wentylacji powinien zapewnić od 0,1 do 3 wymian
powietrza na godzinę. Ta zwiększona wymiana powietrza jest potrzebna
zwłaszcza latem.
21) Rekuperator należy umieścić z dala od sypialni, a przepływ powietrza
w przewodach wentylacyjnych nie powinien powodować hałasu. Należy
stosować skrzynki rozprężne i odpowiednie średnice przewodów wentylacyjnych oraz izolację akustyczną przewodów i rekuperatora.
22) Układy automatyki powinny zapewnić odpowiednie sterownie wydajnością
i rodzajem pracy wentylacji np. praca lato/zima lub GWC/czerpnia zewnętrzna.
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23) W przypadku stosowania kominka, należy stosować palenisko z zamkniętą
komorą spalania i oddzielnym dopływem powietrza zewnętrznego. W kominku należy stosować system odcinających szybrów i w miarę szczelne
zamknięcie paleniska (drzwiczki).
24) Ciepła woda użytkowa powinna być podgrzewana głównie przez wysokosprawne kolektory słoneczne. Nastawa temperatury c.w.u nie powinna przekraczać 45°C. Najlepiej stosować dwa zasobniki na c.w.u, z których jeden
współpracuje tylko z kolektorem słonecznym.
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STRESZCZENIE
W artykule opisano zasady projektowania i budowy budynku jednorodzinnego
pasywnego w warunkach polskich. Opisano techniczne szczegóły, które należy
przestrzegać przy budowie budynków pasywnych. Autor dzieli się także doświadczeniami związanymi z eksploatacją budynku pasywnego, a także wskazuje
błędy popełnione na etapie projektowania. Koszty wykonania budynku pasywnego w zasadzie są porównywalne z kosztami budynku tradycyjnego, a uzyskano
efekt w postaci 6-krotnego zmniejszenia zużycia ciepła związanego z ogrzewaniem budynku i podgrzaniem ciepłej wody w stosunku do budynków wykonanych
w sposób tradycyjny.

HOW TO LIVE IN A PASSIVE BUILDING?
SUMMARY
The article is a report from the building process of an “almost passive” house and
recommendation of good practices in construction of such a house. The idea of
building and technical solutions of our house were created a few years ago. When
house was designed and built, in addition to technical literature, the experiences
and ideas of others were also used. It is impossible to list them all, because they
were often made by anonymous people (eg. the participants of the seminar, where
the project was presented) which expressed their ideas or asked different questions
inspiring us to seek concrete solutions.
Key words: passive house, ground heat exchanger, recuperator, solar collector
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ponad 200 audytów energetycznych. Zespół audytorów (8 osób) pod jego kierunkiem realizował w ciągu ostatnich czterech lat pełne programy termomodernizacyjne w wielu miastach na terenie południowej Polski. Zespół ten wyspecjalizował się w obsłudze programów dla wspólnot mieszkaniowych. Program pod
nazwą „Kompleksowe programy termomodernizacyjne obiektów budowlanych”
otrzymał kilka nagród i wyróżnień w latach 2003–2004 (Lider Rynku, Marka
Opolska, nominacja do Godła „Teraz Polska”). Prowadził przez kilka lat wykłady na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych specjalności
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