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WPROWADZENIE  

Energetyka prosumencka, czyli co jesteśmy winni przyrodzie i przyszłym 

pokoleniom? 

W długiej historii życia na Ziemi zaobserwowano pięć wielkich wymierań. Obecnie, 

działalność człowieka doprowadziła do takiego tempa wymierania gatunków oraz utraty 

funkcji ekosystemów, że mówimy o szóstym masowym wymieraniu. Po raz pierwszy jest ono 

spowodowane przez jeden z gatunków. Co wydaje się zadziwiającym, fakt ten rzadko 

przebija się do świadomości publicznej. Negatywny wpływ działalności człowieka obserwuje 

się praktycznie we wszystkich ekosystemach lądowych, a w odniesieniu do ekosystemach 

morskich, mówi się, że życie wkroczyło tutaj w fazę wymierania. Badania wskazują, że 

przekroczyliśmy już próg bezpieczeństwa w odniesieniu do trzech z dziesięciu kluczowych 

czynników środowiskowych dla funkcjonowania biosfery. Ludzkość wykorzystuje obecnie aż 

150% rocznych mocy produkcyjnych biosfery. Konsumpcja w Europie przekracza już 

dwukrotnie produkcję odnawialnych zasobów naturalnych. Możemy zatem uznać, że 

korzystamy z zasobów różnorodności biologicznej przyszłych pokoleń. Niektórzy uczeni 

postulują od pewnego czasu zmianę epoki geologicznej, zdominowanej działalnością 

człowieka, z holocenu na antropocen. Mark Williams (profesor geologii z Leicester 

University) tak mówi o naszych czasach: „Zagłada dinozaurów to drobiazg w porównaniu ze 

zmianami, które dzisiaj fundujemy biosferze Ziemi”. 

Jednym z kluczowych czynników, który doprowadził do obecnej zatrważającej sytuacji 

środowiskowej na Ziemi jest sposób w jaki pozyskujemy energię. Poszukiwanie bezpiecznej, 

czystej i zrównoważonej energii to jedno z najbardziej krytycznych wyzwań naszych czasów. 

Alternatywne odnawialne źródła energii to kluczowy element świata zrównoważonego. 

Dlaczego ich właśnie potrzebujemy? Powodów można znaleźć wiele. Jeden z nich wynika z 

faktu, że źródeł energii opartych o zasoby nieodnawialne jest po prostu za mało, aby 

zaspokoić potrzeby wszystkich. Ponadto pamiętajmy, że ich zasoby wcześniej czy później się 

skończą. 

Amerykański biolog Garrett Hardin opisując w 1968 roku w artykule zatytułowanym „The 

Tragedy of the Commons” pewien eksperyment naukowy, wskazał jakich wartości 

potrzebujemy jako społeczeństwo. Po pierwsze, aby przetrwać i nie zniszczyć zasobów 

środowiska, od których jesteśmy ściśle uzależnieni, potrzebujemy umiarkowania. 

Koniecznym jest także nauczenie się współpracy i zaufania do innych ludzi.  

Wprowadzenie w życie rozproszonej energetyki odnawialnej wymaga ogromnej zmiany 

strukturalnej w gospodarce, ale i zmiany zachowania na poziomie indywidualnym. Codzienne 

życie w społeczeństwie prosumenckim opierać się będzie na alternatywnym systemie 

wartości, wartościach, jakich potrzebę wskazał eksperyment „tragedii wspólnego pastwiska”. 
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Funkcjonowanie gospodarki w społeczeństwie prosumenckim przypominać będzie naturalne 

ekosystemy planety. Tworząc ekonomiczne, społeczne i polityczne fundamenty nowej 

energetyki, wzorowane na dynamice ekosystemów Ziemi, wykonamy ważny krok w kierunku 

ponownego włączenia naszego gatunku do biosfery, dostosowania się do reguł, według 

których działa przyroda.  

Rozproszona natura energii odnawialnej będzie wymagała od nas ścisłej współpracy. 

Energetyka prosumencka doprowadza nas do przewartościowania wiele z naszych 

dotychczasowych założeń na temat funkcjonowania świata. Nasze życie będzie w większym 

stopniu polegać na kooperacji, da nam poczucie przynależności. Ważna w nim będzie 

wzajemna pomoc. Model energetyki prosumenckiej to ścisłe odwzorowanie sposobu w jaki 

działają ekosystemy, w których istotą są interakcje symbiotyczne. Rifkin, autor koncepcji 

trzeciej rewolucji przemysłowej, o tej transformacji energetycznej pisze: „Ta zmiana 

podłączy nasz gatunek ponownie do przypływów i odpływów, rytmów i cykli większej 

biosferycznej wspólnoty, której jesteśmy wrodzoną i nieodłączną częścią”

 

 

Prof. dr hab. Piotr Skubała 

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytet Śląski w Katowicach 

 

 
 

 

 

 

 

 

20.05.2016 r. Seminarium zamykające studia i podsumowujące projekt, Wydział 

Nauk o Ziemi UŚ (fot. M. Skotnicka ) 

 

 

 

IDEA PROJEKTU 

Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce oraz uwarunkowania prawne UE skłaniają do 

potrzeby realizacji działań w zakresie kształtowania nowej kultury energetycznej, polegającej 

na wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w układach rozproszonych. Zmiana sposobu 

myślenia i podejmowania świadomych decyzji o ewolucji energetyki stała się wyzwaniem, 

motywowanym poprawą jakości życia człowieka w środowisku jego funkcjonowania w skali 

globalnej. Realizacja działań w zakresie opracowywania nowych technologii, czy identyfikacji 

zasobów stała się niewystarczająca.  
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Dlatego celem projektu było stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej, która 

przygotowałaby kadry specjalistów w zakresie energetyki prosumenckiej, docelowo 

edukującej społeczeństwo na różnych poziomach, łączącej aspekt społeczny, techniczny 

i środowiskowy.  

Idea projektu wynikała ze zidentyfikowanych, „(…) słabo wykorzystywanych (…) możliwości 

budowania kapitału społecznego na poziomie lokalnym, gdzie najsilniej aktywizują się jego 

zasoby oddziaływujące na standard i jakość życia ludzi (Theiss 2007)”. 

Potrzeba podniesienia świadomości społeczeństwa i przygotowanie na nowe rozwiązania 

w zakresie przebudowy energetyki – jako przykładu „(…) NOWEGO UKŁADANIA ŚWIATA”, 

zrodził się z inicjatywy prof. dr. hab. inż. Jana Popczyka z Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 

(fot. 1 i 2), która była prezentowana w środowisku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na 

Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziale Nauk Społecznych. 

 

 
 

Fot.1. 21.03.2013r. Seminarium „Energetyka Prosumencka”, 
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet 
Śląski, Stowarzyszenie Klaster 3x20 (fot. A. Góra ) 

 

Fot.2. 17.10.2013r. Seminarium „Energetyka Prosumencka 
– wymiar społeczny”, Wydział Nauk Społecznych UŚ, 
Stowarzyszenie Klaster 3x20 (fot. A. Góra ) 

 

 

W dyskusji eksperci stwierdzali: 

 deficyty wiedzy i kompetencji z zakresu etyki i polityki środowiskowej wynikają ze 

stylów życia oraz sposobów komunikowania wartości proekologicznych oraz ze 

społecznych wzorców gospodarowania energią;  

 cele innowacyjnego rozwoju ukierunkowanego na wspieranie inwestycji w systemy 

pozyskiwania odnawialnych źródeł energii określają zapisy w wielu strategiach (m.in. 

Europa 2020, Polityka Energetyczna Polski do 2030, Strategia Rozwoju Województwa 

Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+). Wymagają one promocji rozwiązań, które wspierają 

wiedzę, potrzeby oraz inwestycje Prosumentów; 

 potrzebę uruchomienia studiów dot. Energetyki prosumenckiej wskazali również 

uczestnicy cyklicznego Konwersatorium „Inteligentna energetyka” organizowanego 
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od 2009 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej, które przekształciło się w 

obecne Konwersatorium w ramach projektu Klaster 3x20. 

Zatem Projekt Studiów Podyplomowych odpowiadał na zdiagnozowany problem braku 

świadomości i kompetencji w zakresie energetyki rozproszonej i rosnącej dostępności 

technologii wytwarzania „zielonej energii” przez prosumentów, jako czynnika rozwoju 

kultury efektywnego ekologicznie a zrównoważonego społecznie rozwoju, głównie 

lokalnego. Należy jednak uwzględniać fakt, że rozwój energetyki z OZE powinien uwzględniać 

znajomość zjawisk zachodzących w przyrodzie i powodować zmianę kierunku rozwoju 

gospodarki oraz stylu życia ludzi. 

 

KTO TO JEST PROSUMENT?  

Prosumenci to, wg ustawy o odnawialnych źródłach energii, wytwórcy energii w mikro 

źródłach, którzy wytwarzają energię głównie na potrzeby własne i nadmiar oddają do sieci 

elektroenergetycznej otrzymując zapłatę zgodną z ceną na rynku energii.  

Rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, której kolebką jest Wydział Elektryczny 

Politechniki Śląskiej (Centrum Energetyki Prosumenckiej), pokazuje, że prosumentami mogą 

być również duże jednostki administracyjne jak gminy i miasta. Pojęcie gmina prosumencka 

lub miasto prosumenckie można rozumieć jako obszar uniezależniony od zewnętrznych 

dostawców paliw do produkcji ciepła, energii elektrycznej i transportu – jest to tzw. 

autonomiczny rejon energetyczny. Rekomendowanym źródłem energii dla prosumenta są 

odnawialne źródła energii takie jak: biomasa, energia słońca, wiatru czy wody. 

Wg podanej definicji w Polsce nie ma jeszcze obszarów autonomicznych energetycznie. 

Niejasne przepisy w zakresie zarządzania energią ze źródeł odnawialnych dotyczą nie tylko 

indywidualnych prosumentów, ale również lokalnych samorządów, na których spoczywa 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Niepewna sytuacja prawna i pozorne, 

centralne, działania w kierunku realizacji założeń pakietu 3x20 powodują obciążenie 

samorządów dodatkowymi obowiązkami. Z jednej strony samorządy są obarczone 

dodatkowymi obciążeniami finansowymi, z drugiej jednak strony kryzysowa sytuacja zmusza 

lokalne samorządy do poszukiwania nowych rozwiązań zapewniających niezależność i 

bezpieczeństwo energetyczne. Sprzyja temu rozwój technologii energetyki rozproszonej oraz 

inteligentnej infrastruktury. 

Aktualnie kultura prosumencka, definiowana jako proekologiczna innowacja społeczna, jest 

w stanie pionierskim.  Musi być ona propagowana oraz rozwijana przez sieci społeczne, 

zainteresowane proekologicznym rozwojem i grupy interesów, mobilizujące instytucje 

polityczne państwa oraz administrację samorządową do wspierania niskoemisyjnych 

i proekologicznych systemów OZE.  
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CEL PROJEKTU 

Celem projektu „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” było stworzenie 

innowacyjnej oferty edukacyjnej, która pozwoli wykształcić specjalistów w zakresie: 

 wieloaspektowego ujęcia energetyki prosumenckiej, w tym m.in. zrównoważonego 

gospodarowania energią, 

 wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,  

 komunikacji społecznej,  

 zagrożeń dla środowiska i klimatu. 

 

Opracowanie innowacyjnego programu studiów, realizowanego przez interdyscyplinarny 

zespół specjalistów wyposażonych w uzupełniające się kompetencje, miało na celu 

wykształcenie (merytoryczne i praktyczne) specjalistów wspierających instrumenty polityki 

energetycznej w praktyce, poprzez kształtowanie świadomości społecznej, doradztwo i 

propagowanie wiedzy. 

Innowacyjność i istotność zagadnień dotyczących stanu środowiska przyrodniczego jak 

również wagę złożeń projektu podkreślili eksperci oceniający projekt w kartach oceny, w 

których zapisano m.in., że „(…) Projekt ten można uznać także za innowacyjny, zarówno pod 

względem realizowanych zadań, jak i wybranej tematyki studiów”. 

Podkreślono również, że” (…) Zagadnienie środowiska i zmian klimatycznych jest adresowane 

w sposób bezpośredni i stanowi główny cel powstania i realizacji projektu”. 
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GRUPA DOCELOWA 

Za grupę docelową proponowanej oferty edukacyjnej tworzonej i realizowanej w ramach 

projektu obrano grupy zawodowe, mające możliwości szerokiego oddziaływania na 

kształtowanie postaw prośrodowiskowych społeczeństwa. 

Grupę tę stanowili: 

 pracownicy administracji państwowej i samorządowej 

 wytwórcy energii ze  źródeł odnawialnych  

 producenci i dystrybutorzy urządzeń energetyki odnawialnej i infrastruktury 

inteligentnych sieci energetycznych 

 pracownicy przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją energii oraz 

zarządzaniem sieciami energetycznymi 

 liderzy stowarzyszeń proekologicznych 

 osoby planujące przedsięwzięcia wykorzystujące „zieloną” energię 

 przedstawiciele organizacji upowszechniających wiedzę o technologiach 

przyjaznych środowisku 

 nauczyciele, dziennikarze społeczni 

 

„Potrzebujemy nowego sposobu myślenia” 

Albert Eistein 
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REALIZACJA PROJEKTU 

Przyjęte w projekcie założenia realizowano etapami, zgodnie z zapisami harmonogramu, 

uwzględniając przyjęte założenia odnośnie celów i grupy docelowej projektu. 

I. POWOŁANY ZOSTAŁ ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM 

20.05.2016 r. Seminarium zamykające studia i podsumowujące projekt, Wydział Nauk o Ziemi UŚ 
(fot. M. Skotnicka ) 

 

Adam Bartoszek 
 

Kierownik Studiów 
podyplomowych 

 
 

Barbara Surmacz-
Dobrowolska 

Koordynator Projektu 
 

Edyta Sierka 
 

Koordynator 
Merytoryczny Projektu 

Marcin Fice 
 

Koordynator 
Merytoryczny Projektu 

u Partnera 

 

II. ZAPROJEKTOWANA ZOSTAŁA STRONA WWW. PROJEKTU, która stała się również źródłem 

aktualnych informacji o pracach nad aktami prawnymi z zakresu energetyki 

prosumenckiej, osiągnięć technicznych w tym zakresie oraz dyskusji dotyczących 

przyszłości prosumenta. 

Na stronie zamieszczono dokumentację studiów tj. program studiów, Raporty 

referencyjne do poszczególnych modułów oraz bieżący plan zajęć. Informowano również 

za jej pośrednictwem o bieżących wydarzeniach w projekcie. 
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III. OPRACOWANA ZOSTAŁA IDENTYFIKACJA GRAFICZNA PROJEKTU, W TYM LOGO PROJEKTU, która w 

trakcie jego realizacji była umieszczana na wszystkich dokumentach (papier firmowy) oraz 

na materiałach promocyjnych (banerach, ulotkach, plakatach, ogłoszeniach w prasie, 

notesach) służących promocji studiów i rekrutacji oraz innych rezultatach projektu, np. 

okładka książki. 
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Logo projektu  Grafika projektu 

 

IV. OPRACOWANY ZOSTAŁ INTERDYSCYPLINARNY PROGRAM I DOKUMENTACJA STUDIÓW 

PODYPLOMOWYCH  

Program studiów zawiera łącznie 20 modułów, ujętych w 3 bloki tematyczne:  

SPOŁECZNY - 14 MODUŁÓW, PRZYRODNICZY - 2 MODUŁY, TECHNICZNY - 4 MODUŁY. 

Procentowy udział realizowanych zajęć w poszczególnych blokach prezentuje rys.1. 

 

 
Rys. 1. Procentowy udział realizowanych zajęć w poszczególnych blokach tematycznych 

 

Zaplanowano łącznie 280 godzin, za realizację których słuchacz uzyskał 60 ECTS. 
 

21% 

24% 

55% 

Blok techniczny Blok przyrodniczy  Blok społeczny 
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Wypracowany interdyscyplinarny model kształcenia specjalistów w dziedzinie energetyki 

prosumenckiej wdrażał powołany w tym celu przez Rektora UŚ INTERDYSCYPLINARNY 

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY w składzie:  

1. Prof. dr hab. Ewa Talik (Uniwersytet Śląski Wydział Matematyki Fizyki i Chemii) 

2. Prof. dr hab. inż.  Jan Popczyk (Politechnika Śląska Wydział Elektryczny) 

3. Prof. dr hab. Adam Bartoszek (Uniwersytet Śląski Wydział Nauk Społecznych) 

4. Prof. dr hab. Piotr Skubała (Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) 

5. Dr hab. Agnieszka Kompała-Bąba (Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) 

6. Dr Ewa Kurowska (Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi) 

7. Dr inż. Marcin Fice (Politechnika Śląska Wydział Elektryczny) 

8. Dr hab. Grzegorz Dobrowolski – (Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji) 

KOORDYNATORAMI POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLIN BYLI: 

 dr hab. Adam Bartoszek – nauki społeczne,  

 dr Ewa Kurowska – nauki przyrodnicze,  

 dr inż. Marcin Fice – nauki techniczne,  

Nad całością czuwała dr hab. Edyta Sierka – Koordynator Merytoryczny Projektu. 

 

Opracowany program studiów zawiera: 

 Informacje o studiach: (Załącznik nr 1 do programu) – poniżej zamieszczono 

początkową część dokumentu. 
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 Opis efektów kształcenia w zakresie: wiedza – 25 efektów; umiejętności – 22 efekty; 

kompetencje społeczne – 20 efektów; (Załącznik nr 2 do programu) – poniżej 

zamieszczono początkową część dokumentu. 

 

 
 Plan studiów obejmujący: nazwy przedmiotów; formę zajęć; liczbę godzin; liczbę 

punktów ECTS (dostępny m.in. na stronie www.pros.us.edu.pl) 

 Sylabusy dla poszczególnych przedmiotów na studiach podyplomowych. 

Wykaz sylabusów przedmiotów umieszczonych w programie studiów podyplomowych „Społeczeństwo 
prosumenckie – prosumencka energetyka”. 

 
Blok  Sylabus 

Blok 
społeczny 

1. Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju 

2. Etyka środowiskowa  

3. Aksjo-normatywne podstawy i przejawy świadomości ekologicznej 

4. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w kontekście zrównoważonego rozwoju 

5. Rola kapitału społecznego w gospodarce prosumenckiej  

6. Komunikacja medialna w rozwoju społeczeństwa prosumenckiego 

7. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim 

8. Energetyka prosumencka jako innowacja przełomowa  

9. Transformacja energetyki wielkoskalowej w prosumencką 

10. Podstawy techniczne i ekonomiczne autonomicznych rejonów energetycznych 

11. Finansowanie inicjatyw prosumenckich 

12. Programy UE wspierające środowisko i energetykę prosumencką w kontekście obowiązujących regulacji 
prawnych 

13. Prawne podstawy gospodarowania środowiskiem  

14. Prawne podstawy gospodarowania energią  

Blok 
przyrodniczy 

15. Przyrodnicze podstawy pozyskiwania energii z OZE 

16. Wpływ pozyskiwania energii z OZE na środowisko przyrodnicze 
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Blok 
techniczny 

17. Techniczne sposoby pozyskiwania i wykorzystania energii z OZE 

18. Inteligentna infrastruktura energetyki prosumenckiej 

19. Transport w rozwoju gospodarki prosumenckiej 

20. Efektywność energetyczna budynków 

 
 

V. OPRACOWANE ZOSTAŁY MATERIAŁY DYDAKTYCZNE NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU 

Ze względu na interdyscyplinarne podejście do kształcenia na studiach podyplomowych 

„Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” opracowano materiały 

dydaktyczne dla słuchaczy w następującej formie: 

 Raporty referencyjne, ze wskazanymi źródłami informacji, w tym Biblioteki Źródłowej 

EP funkcjonującej w ramach Politechniki Śląskiej. 

 
 

Wykaz Raportów referencyjnych na www.pros.us.edu.pl i przykładowy raport przygotowany na potrzeby realizacji modułu: 
„Techniczne podstawy pozyskiwania i wykorzystania energii z OZE” 

 

 Publikację, która spełnia rolę podręcznika, zawierającą najważniejsze treści 

merytoryczne z zakresu problematyki tworzenia się i funkcjonowania społeczeństwa 

prosumenckiego, przesłanek do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wraz z 

ich ograniczeniami oraz rozwoju urządzeń do tworzenia instalacji energetyki 

rozproszonej. 

 

z Wprowadzenia… 

„Reprezentanci nauk technicznych i ekspertci w dziedzinie infrastruktury prosumenckiej 

przedstawiają  optymistycznie atuty mikroinfrastruktur wytwarzających „zieloną energię” 

oraz szanse i perspektywy, a także słabości ich prosumenckiego wdrażania w naszym kraju.  

Badacze z zakresu nauk przyrodniczych reprezentują podejście realistyczne do potencjału 

wytwórczego uwarunkowanego przez zasoby środowiska naturalnego, warunki 

klimatyczne oraz dostępne obecnie technologie wytwarzania i magazynowania „zielonej 

energii”.  

http://www.pros.us.edu.pl/
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W tekstach z zakresu nauk społecznych znajdujemy rozważania krytyczne wobec zastanego 

stanu świadomości ekologicznej i etyki środowiskowej Polaków, barier prawno-

instytucjonalnych oraz kulturowych deficytów kapitału społecznego, nawyków 

warunkowanych siecią interesów i stylami życia utrudniającymi rozbudowę prosumenckich 

wartości oraz wsparcia dla stowarzyszeń Prosumentów kształtujących nowe wspólnoty 

lokalne na bazie technologii OZE”. 

 

 
Spis treści – wersja przed korektą redaktorską. 

 

 

V. PROMOWANO I UPOWSZECHNIANO REZULTATY PROJEKTU 
 

Przed rozpoczęciem realizacji studiów a także w trakcie realizacji, ich założenia i zakres treści 

odnoszący się do ochrony środowiska prezentowano na:  
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 Konwersatorium „Inteligentna Energetyka” – Rozwiązania referencyjne i 

kształcenie dla potrzeb Energetyki Prosumenckiej, 23.06.2015r. przedstawiciele  

kadry zaangażowanej w realizację projektu zaprezentowali założenia publikacji pt. 

„Społeczeństwo prosumenckie a prosumencka energetyka. Problemy wdrażania 

innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE”, powstającej w ramach projektu. 

 

  

 

 XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej „Ochrona środowiska na studiach 

przyrodniczych”, Łódź 2-4 września 2015r.  

http://okm.p.lodz.pl/ 

 

 

 
 

http://okm.p.lodz.pl/
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 Konferencji „Green universities”, poświęconej środowisku i zmianom klimatycznym 

organizowanej przez FRSE w Warszawie w dniu 18.11.2015 (podczas konferencji 

wystawiono roll-up projektu, przedstawiciele Zespołu Zarządzającego promowali 

projekti studia również w rozmowach z uczestnikami). 

http://www.fss.org.pl/promocja/spotkania/konferencja-green-universities 

 

 

 

 

 

dr inż. Marcin Fice, dr hab. Adam Bartoszek z przedstawicielką Organizatora. 

 
 
 

 Breafingu prasowym promującym monografię „Prosumenckie społeczeństwo  

a energetyka prosumencka. Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE” 

4 marca 2016 r. o godz. 14.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 

(Katowice, ul. Bankowa 11, I piętro, sala Rady Wydziału) odbyło się spotkanie dotyczące 

promocji monografii pt. „Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka. Problemy 

wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE”. Publikacja jest zebraniem informacji, jakie 

założono w programie Studiów Podyplomowych „Społeczeństwo Prosumenckie – 

Prosumencka Energetyka”, prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach i 

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

 

http://www.fss.org.pl/promocja/spotkania/konferencja-green-universities
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Na spotkaniu promowano nowe, innowacyjne i społecznie ważne zagadnienia – kształcenia 

liderów wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz o prosumenckich rozwiązaniach, 

służących zrównoważonemu rozwojowi społecznemu w naszym regionie, w tym 

problemom niskiej emisji, zdrowia ludzi i społecznego zaangażowania w potrzebne zmiany.  
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Uczestnicy breafingu prasowego: studenci, pracownicy naukowi UŚ, Członkowie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Odpadami PAN o/Katowice, media (fot. B. Surmacz-Dobrowolska) 

 

Podczas spotkania uczestnicy otrzymali publikację oraz uzyskali szczegółowe informacje o 

programie studiów.  

https://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/pliki/zaproszenie_na_br
ifing_prasowy_04_03_wns_us.pdf 
 

 

VI. INAUGURACJA PROJEKTU 

Zgodnie z harmonogramem przyjętym w projekcie we wrześniu 2015 roku nastąpiło 

rozpoczęcie studiów podyplomowych. Zorganizowane zostało Seminarium inaugurujące 

studia podyplomowe „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka”.  

 

 

 
„29 września 2015 roku od godz. 14.00 do 18.00 w Centrum Informacji Naukowej i 

Bibliotece Akademickiej (sala konferencyjna, poziom 0) odbędzie się seminarium 

inaugurujące studia podyplomowe „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka 

https://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/pliki/zaproszenie_na_brifing_prasowy_04_03_wns_us.pdf
https://www.us.edu.pl/sites/www.us.edu.pl/files/imce/wiadomosci/pliki/zaproszenie_na_brifing_prasowy_04_03_wns_us.pdf
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energetyka”, realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy 

norweskich i krajowych w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego – Rozwój 

Polskich Uczelni. 

Celem przedsięwzięcia łączącego nauki humanistyczne, przyrodnicze i techniczne jest 

wykształcenie specjalistów w zakresie wieloaspektowego ujęcia energetyki prosumenckiej, 

w tym m.in. zrównoważonego gospodarowania energią, wykorzystywania odnawialnych 

źródeł energii, komunikacji społecznej, zagrożeń dla środowiska i klimatu. 

 

Patronat nad seminarium objęła Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

Polskiej Akademii Nauk o/Katowice” 

Informacja ze strony: https://www.us.edu.pl/seminarium-inaugurujace-studia-

podyplomowe-spoleczenstwo-prosumenckie-prosumencka-energetyka 

 

W Seminarium uczestniczyli Studenci i wykładowcy Studiów podyplomowych 

„Społeczeństwo prosumenckie- prosumencka energetyka”, zaproszone osoby, 

przedstawiciele uczelni oraz przedsiębiorców z województwa śląskiego. 

 

W ramach seminarium wykłady zaprezentowali m.in.:  

 EKSPERT PROJEKTU: Marcin Popkiewicz, badacz mega trendów, przewodniczący 

polskiego oddziału ASPO The Association for the Study of Peak Oil and Gas, 

koordynator zespołu ds. zmian klimatu w Fundacji Nasza Ziemia, red. naczelny 

portalu „Ziemianarozdrozu.pl”, autor książek: „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja 

Energetyczna. Ale po co?” i artykułów dotyczących zmian klimatycznych, zasobów i 

energii. W ramach SEMINARIUM inaugurującego studia, wygłosił wykład 

o zależnościach między gospodarką, energią i eksploatacją zasobów energetycznych a 

kryzysem ekologicznym w odniesieniu do zmian klimatu, środowiska przyrodniczego 

i oddziaływania na zdrowie ludzi. 

 

https://www.us.edu.pl/seminarium-inaugurujace-studia-podyplomowe-spoleczenstwo-prosumenckie-prosumencka-energetyka
https://www.us.edu.pl/seminarium-inaugurujace-studia-podyplomowe-spoleczenstwo-prosumenckie-prosumencka-energetyka
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Wykład M. Popkiewicza pt. „Po co nam OZE?” (fot. M. Jodłowska) 

 

 Józef Neterowicz, Radca Ambasady Szwecji ds. promocji kontaktów gospodarczych, 
były Ekspert ds. Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej  Związku Powiatów 
Polskich, Członek Rady Konsultacyjnej ds. Energii w Sejmie RP, Prezes Firmy Radscan 
Intervex Polska Sp. z o.o. 

 
 

 
Wykład J. Neterowicza „Rewolucja energetyczna w Szwecji” 

 

Seminarium Inaugurujące zrealizowano zgodnie z przyjętym programem, zamieszczonym 

poniżej.  
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Na zakończenie seminarium zaprezentowano film promujący studia. 

VII. REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

Zajęcia dydaktyczne realizowano, zgodnie z planem zajęć, w pracowniach i laboratoriach 

specjalistycznych Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego oraz Wydziału Elektrycznego 

Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

 Zajęcia w Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej 

Zajęcia z zakresu „Przyrodniczych podstaw pozyskiwania energii z OZE”, realizowano m.in. na 

terenie stacji meteorologicznej Wydziału Nauk o Ziemi: 



 

 
 

St
ro

n
a2

2
 

 
Realizacja zajęć w Uniwersytecie Śląskim, prowadzący zajęcia dr hab. Ewa Łupikasza 

 
„Techniczne sposoby pozyskiwania i wykorzystywania energii z OZE”, studenci poznawali 

praktycznie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. 

 

 
Realizacja zajęć dydaktycznych w pracowniach Politechniki Śląskiej, prowadzący dr inż. Marcin Fice 

 

 Warsztaty specjalistyczne w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w 

Katowicach 

W ramach realizacji modułu Efektywność energetyczna budynków studenci poznali zasady 

projektowania i eksploatacji budynków efektywnych energetycznie. Zapoznali się 

z funkcjonowaniem nowoczesnych technologii ogrzewania, chłodzenia i wentylacji, 

połączonych z zaawansowanymi systemami automatyki budynkowej.  
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Infrastruktura umożliwiająca zarzadzanie energią w budynkach pasywnych, dobór instalacji o określonych parametrach. (fot. 

M. Fołta) 

 

Prowadzący zajęcia uświadomił słuchaczom, że budynek może być zarówno wytwórcą jak 

i odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych. W praktyce studenci testowali metody badań 

stosowane do oceny budynków niskoenergetycznych i pasywnych. 

 
(fot. M. Fołta) 
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VIII. WIZYTY STUDYJNE 

 Wizyta studyjna w elektrowni wodnej, znanej jako „Młyn Freya”, w Okradzionowie 

k. Dąbrowy Górniczej 

 

 
Drzwi do dawnego młyna (fot. E. Kurowska) 

 

Wizyta realizowana w ramach modułu „Przyrodnicze podstawy pozyskiwania energii z OZE”. 

Młyn Freya powstał ok. połowy XIX w. Koło młyńskie było napędzane siłą wody Białej 

Przemszy, którą wcześniej dla podniesienia siły przepływu, spiętrzono przy pomocy jazu 

(istniejącego do dziś).  

 

 
Piętrzenie wód Białej Przemszy (fot. E. Kurowska) 
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Obecnie w budynkach pomłyńskich utworzono małą elektrownię wodną, wykorzystując starą 

tamę. Elektrownia produkuje prąd na potrzeby własne oraz oddaje energię do sieci 

energetycznej.  

 

 
Infrastruktura elektrowni wodnej w Dąbrowie Górniczej (fot. E. Kurowska) 

 

Właściciel obiektu, jako doświadczony prosument posiadając praktyczną wiedzę z szerokiego 

zakresu tematyki związanej z działalnością na rynku energetycznym, przedstawił studentom 

infrastrukturę i własne doświadczenia, co pozwoliło zweryfikować teorię z praktyką. 

 

 Wizyta studyjna w obiektach szybu „Maciej” w Zabrzu – Maciejowie 

Szyb Maciej oraz zabudowania, urządzenia i wyposażenie dawnej kopalni Concordia (później 

była KWK Pstrowski) w Zabrzu-Maciejowie wykorzystuje ciepło z wód kopalnianych za 

pośrednictwem pomp ciepła do ogrzewania/chłodzenia pomieszczeń oraz podgrzewania 

wody.  

Ciepło pozyskiwane jest tu z ujęcia wody kopalnianej o temperaturze ok. 8°C z głębokości ok. 

100 m, będącego dolnym źródłem ciepła dla pompy i wymienników pośrednich. Uzyskane 

ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania podłogowego i w klimakonwektorach. Przykład 

ten potwierdza znaczne możliwości wykorzystania ciepła z wód o niskiej temperaturze 

(płytkiej geotermii) na potrzeby rozwijającej się energetyki prosumenckiej. 
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Słuchacze Studiów podyplomowych SPPE – wizyta studyjna Szyb Maciej – pompy ciepła (fot. M. Fołta) 

 

 

 Wizyta studyjna w elektrowni fotowoltaicznej w Rudzie Śląskiej 

Obiekt jest największą na Śląsku, a także jedną z największych w Polsce, elektrownią 

fotowoltaiczną, uruchomioną w 2012 r. Zamontowano ją na dachu zbiornika wody pitnej 

należącego do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów (GPW). Zbiornik zaopatruje w 

wodę kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Rudy Śląskiej i okolic. Dzięki instalacji 

fotowoltaicznej zasilającej zainstalowane tam pompy, mogą one działać niezależnie od 

zewnętrznych dostaw energii elektrycznej. W przypadku przerwy w dostawach prądu z sieci 

– mogą być napędzane energią słoneczną z instalacji złożonej z 1296 paneli fotowoltaicznych 

o mocy 240W każdy (łącznie około 311 kW), o łącznej powierzchni aktywnej 2146,19m2. 

 

 Wizyta studyjna w regionie rolniczym – BIAŁYSTOK – energia z biomasy   

W ramach działalności Mobilnego Centrum Dydaktycznego, zrealizowano wizyty w 

obiektach i instalacjach ekologicznego wytwarzania i przetwarzania energii. Słuchacze 

wizytując obiekty i instalacje mogli obejrzeć praktyczne realizacje nowoczesnych i 

ekologicznych technologii. Większość informacji przekazywanych środkami masowego 

przekazu, jak Internet, jest trudna do zweryfikowania. Mobilne Centrum Dydaktyczne 

pozwoliło na pozyskanie samodzielnie informacji poprzez bezpośrednie konsultacje ze 

specjalistami projektującymi i obsługującymi instalacje przetwarzania energii. 
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Mobilne Centrum Dydaktyczne – wizyta studyjna w biogazowni (fot. E. Sierka) 

 

W ramach wyjazdu zrealizowano 3 wizyty studyjne w tym w : 

 

1. ELEKTROCIEPŁOWNI BIAŁYSTOK – wyposażonej w nowoczesną instalację 

kogeneracyjną wytwarzającą energię elektryczną i ciepło dla miasta Białystok. 

Instalacja ta jest pierwszą w Polsce wykorzystującą technologię odzysku ciepła ze 

skraplania wody zawartej w spalinach. Wykorzystuje zjawisko tzw. kondensacji pary 

wodnej. Dzięki temu w kotle może być spalana, lokalnie pozyskiwana, mokra 

biomasa. 

Obiekty Elektrociepłowni Białystok (fot. E. Sierka) 
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Obiekty Elektrociepłowni Białystok, studenci w trakcie wizyty (fot. E. Sierka) 

 

Odzysk energii ze spalin umożliwia znaczną poprawę efektywności instalacji odzyskując 

dodatkową energię cieplną z mocą 20 MW w kotle o mocy 80 MW. 

 

  
Zgromadzone zasoby biomasy leśnej, instalacja ograniczająca emisje zanieczyszczeń (fot. A. Błońska) 

 

 

2. BIOGAZOWNIA ROLNICZA W ZAŚCIANKACH K/BIAŁEGOSTOKU – Uruchomiona w 

2014 roku biogazownia rolnicza produkująca biogaz z odpadów żywnościowych, 

odpadów hodowlanych oraz kiszonki kukurydzianej.  
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Produkcja biogazu, pozostałości procesów fermentacyjnych i wytwarzanie energii (fot. E. Sierka) 

 

Produkowany biogaz zasila dwa kogeneratory o mocy sumarycznej 1 MW. Instalacja ta jest 

doskonałym przykładem efektywnego wykorzystania odpadów rolniczych i wykorzystania 

powstałej energii do zasilania gminy. 

 

Obie instalacje wykorzystują do tworzenia ciepła i energii elektrycznej biomasę, ale różnego 

pochodzenia – rolniczą lub drzewną i w różnej skali. 

Porównanie tych instalacji pokazało możliwości wykorzystania biomasy dla terenów 

posiadających sieć ciepłowniczą (w Polsce są to miasta) oraz rozproszoną kogenerację 

terenów wiejskich. 

 

3. ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W BIAŁYMSTOKU – 

najnowsza instalacja w Polsce, która w ramach systemu gospodarki odpadami 

wytwarza energię elektryczną i cieplną z selektywnie zbieranych odpadów, dzięki 

czemu nie trafiają na składowiska. 
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Studenci Studiów podyplomowych SPPE w ZUOK w Białymstoku (fot. Z. Kuc) 

 

W ramach wyjazdu, w MOBILNYM CENTRUM DYDAKTYCZNYM, przeprowadzono zajęcia 

związane z odwiedzanymi instalacjami: 

 Wpływ pozyskiwania energii z OZE na środowisko przyrodnicze. Wykład oraz 

ćwiczenia obejmujące tematykę eksploatacji środowiska naturalnego przez 

odnawialne źródła energii, również w aspekcie wykorzystania biomasy w odniesieniu 

do wizytowanych instalacji.  

 

 
Zajęcia z zakresu „Wpływ pozyskiwania energii z OZE na środowisko przyrodnicze” (fot. E. Sierka) 
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 Programy UE wspierające środowisko i energetykę prosumencką w kontekście 

obowiązujących regulacji prawnych.  

Weryfikacja i podsumowanie wiedzy na temat pozyskiwania środków finansowych na 

budowę instalacji ekologicznego przetwarzania energii. 

 Transport w rozwoju gospodarki prosumenckiej.  

Wykład i ćwiczenia w Mobilnym Centrum Dydaktycznym analizujące 

energochłonność transportu indywidualnego i zbiorowego. Zostanie podjęta próba 

opracowania wytycznych optymalnego wykorzystania transportu tradycyjnego jak 

i elektrycznego. 

 

 
Fragment prezentacji. M. Fice, R. Setlak 

 

Zajęcia z zakresu transportu realizowane były przez dr. inż. Rafała Setlaka, podczas przejazdu 

z Katowic do Białegostoku w Mobilnym Centrum Dydaktycznym. Zaprezentowano 

historyczne uwarunkowania rozwoju transportu i uwarunkowania postępu w tym zakresie – 

samochody elektryczne. 

 Konwersatorium: „Analiza funkcjonowania spalarni odpadów i jej efektywności” 
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Studenci w trakcie zajęć w hotelu, Białystok (fot. E. Sierka) 

 

Połączenie zajęć teoretycznych z wizytą w ww. obiektach, w tym konkretnym regionie, 

pozwoliło nie tylko porównać teorię z praktyką ale unaocznić studentom, że realizacja celów 

energetycznych jakie przyświecają założeniom projektu jest nie tylko możliwa, ale już 

realizowana w Polsce. 

 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 

Realizacja projektu została zakończona i podsumowana podczas Seminarium 

zamykającego studia podyplomowe  i  podsumowującego projekt , które odbyło się 

20 maja 2016 r. wg załączonego poniżej programu: 

 
 

PROGRAM 

SEMINARIUM ZAMYKAJĄCEGO STUDIA PODYPLOMOWE  

I  PODSUMOWUJĄCE PROJEKT  

„Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” 

PROGRA M  

14.00 - 14.30 Rejestracja uczestników seminarium, powitalna kawa 

14.30 – 14.40 Powitanie gości – dr hab. Edyta Sierka Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska Uniwersytetu Śląskiego; Koordynator Merytoryczny 

Projektu „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energtyka” 

14.40 – 15.30  „Znaczenie gospodarki prosumenckiej w rozwoju regionu – 

problemy wdrażania technologii OZE” – dr hab. Adam 
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Bartoszek, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; 

Kierownik Studiów Podyplomowych „Społeczeństwo prosumenckie – 

prosumencka energetyka”.  

15.30 - 16.00 Lunch  

16.00 – 17.30 Debata pt.: „Rola instytucji rozwoju regionalnego 

w promowaniu energetyki prosumenckiej” – w debacie 

wezmą udział: 

 Urszula Machlarz, Kierownik Referatu Programowania i Rozwoju, Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego; 

 Roman Trzaskalik, Prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-

Centrum Sp. z o.o. w Katowicach; 

 Ryszard Mocha, Doradca Energetyczny Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

 Jarosław Marcinkowski, Przedstawiciel Wydziału Ochrony 

Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego; 

 Daniel Wolny, Kierownik Referatu Zarzadzania Energią, Urząd 

Miasta w Katowicach; 

 Barbara Lampart, Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska, 

Urząd Miasta w Katowicach; 

 Szymon Liszka, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Efektywnego 

Wykorzystania Energii. 

 Wprowadzenie i poprowadzenie debaty: dr inż. Marcin Fice, 

Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach; Koordynator 

Merytoryczny Projektu u Partnera 

17.30 - 17.50  Przerwa kawowa 

17.50 – 18.35  Eksperci energetyki prosumenckiej: „Spotkania – Wiedza – 

Wartości. Podsumowanie doświadczeń słuchacza” – mgr inż. 

Barbara Lampart, mgr Martyna Fołta, mgr Zbigniew Kuc, studenci 

studiów podyplomowych „Społeczeństwo prosumenckie – 

prosumencka energetyka” 

18.35 – 19.00  „Promuj PROEKOLOGICZNY rozwój kultury energetycznej  –  

jesteś EKSPERTem gospodarki odnawialnymi źródłami energii 

– czas na wspieranie działań DLA PROSUMENTA” – bilans 

osiągnięć projektu. – Koordynatorzy Merytoryczni Projektu: dr 

hab. Edyta Sierka Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 

Uniwersytetu Śląskiego, dr inż. Marcin Fice Wydział Elektryczny 

Politechniki Śląskiej. 

Podziękowania, wyróżnienia. Rozdanie dyplomów.  
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PODSUMOWANIE DOŚWIADCZEŃ SŁUCHACZA  

Podczas Seminarium zamykającego studia i podsumowującego projekt studenci studiów 

podyplomowych zaprezentowali wystąpienie pt. „Spotkania – Wiedza – Wartości. 

Podsumowanie doświadczeń słuchacza”, w ramach którego podzielili się wrażeniami z 

uczestniczenia w studiach i projekcie, ujmując w niej wnioski i wypowiedzi uczestników 

projektu. Poniżej fragmenty z przygotowanej przez studentów prezentacji: 
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DEBATA „Rola instytucji rozwoju regionalnego w promowaniu energetyki prosumenckiej” 

Ważnym punktem Seminarium zamykającego studia i podsumowującego projekt była debata 

z udziałem ekspertów: przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach – Pani 

Urszula Machlarz, WFOŚiGW – Ryszard Mocha, Urzędu Miasta Katowice – Barbara Lampart, 

Daniel Wolny, Prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii – Szymon Liszka. 

Debatę prowadził dr inż. Marcin Fice, Koordynator Merytoryczny u Partnera. 

 

Uczestnicy debaty (fot. Z. Kuc) 
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Najważniejsze wnioski, w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej w szczególności 

energetyki prosumenckiej w regionie, jakie przyniosła debata to: 

 są duże środki finansowe przeznaczone na działania w ramach OZE, instalacji 

prosumenckich, jednak ich pozyskanie jest trudne np. ze względu na zawiłości 

procedur; 

 najczęściej mieszkańcy miasta Katowice zwracają się o dofinansowanie pomp ciepła 

odchodząc od fotowoltaiki – zainteresowani efektywnością energetyczną i zyskami 

finansowymi sami wiedzą, co jest dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem; 

 wspieranie inicjatyw przez banki jest w Polsce utrudnieniem a nie wsparciem; 

 rola instytucji rozwoju regionalnego jest pośrednia we wspieraniu prosumenta; 

 prosument to przyszłość, ale musi minąć jeszcze wiele lat żeby można było wdrożyć 

kulturę prosuemcnką; 

 doradcy energetyczni są do dyspozycji w kwestii opracowania infrastruktury 

potrzebnej do wykorzystania nowoczesnych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb 

odbiorcy.  

 

Podczas seminarium studenci otrzymali dyplomy ukończenia udziału w projekcie.  

 

Wręczenie dyplomów ukończenia udziału w projekcie „Społeczeństwo prosumenckie-prosumencka energetyka” 
(fot. Z. Kuc) 

 

Wyróżniono również trzech najlepszych wykładowców studiów, którymi zostali: Prof. dr hab. 

Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, dr inż. 

Marcin Fice – Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej oraz dr Zbigniew Mirkowski z 

Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Wykładowców wybrali studenci w ramach ewaluacji projektu. 
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NASI ABSOLWENCI Z NAJLEPSZYMI WYKŁADOWCAMI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

„SPOŁECZEŃSTWO PROSUMENCKIE – PROSUMENCKA ENERGETYKA” 2016 

 
Absolwenci Studiów podyplomowych SPPE (fot. B. Surmacz-Dobrowolska) 

 

 
EWALUACJA PROJEKTU 

Ewaluację prowadzono na bieżąco w trakcie realizacji projektu. Kluczowy etap został 

przeprowadzony w ramach Mobilnego Centrum Dydaktycznego podczas wyjazdu do 

Białegostoku. Zgromadzenie znaczącej większości studentów w jednym miejscu w dłuższym 

okresie czasu pozwoliło przeprowadzić ewaluację za pomocą różnych narzędzi oraz rozmów 

Zespołu Zarządzającego ze studentami. Ewaluowano zarówno poziom świadomości pro 

środowiskowej jak również program studiów, efekty projektu czy poziom zadowolenia z 

udziału w studiach. 

I. ŚWIADOMOŚĆ PROŚRODOWISKOWA 

W odniesieniu do stanu bazowego wśród studentów zwiększyła się indywidualna 

świadomość w zakresie efektywnego wykorzystania energii, co miało swój wydźwięk w 

działaniach na skalę indywidualną: 

STUDENCI OCENILI, ŻE DZIĘKI UDZIAŁOWI W PROJEKCIE: 

 zmienili oświetlenie na LED,  

 zakupili samochód hybrydowy! 

 promowali idę prosumenta wśród uczniów,  

 podniosła się ich świadomości oddziaływania człowieka na środowisko,  

 zmienili sposób widzenia własnego życia i roli w środowisku. 
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W RAMACH PROJEKTU PODNIESIONO ŚWIADOMOŚĆ ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z DOTYCHCZASOWĄ 

EKSPLOATACJĄ ŚRODOWISKA I KONSEKWENCJI DALSZEJ REALIZACJI ENERGETYKI W OPARCIU O 

SUROWCE NIEODNAWIALNE, BEZ POSZANOWANIA PRAW PRZYRODY. 

 

II. EWALUACJA PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Wyniki analizy programu studiów pod względem merytorycznym i organizacyjnym pozwoliły 

na wprowadzenie zmian w programie studiów. Wyniki przedstawiono poniżej. 

 Słuchacze sugerowali zmniejszenie całkowitej liczby zajęć z 280 do 180. 

 Proponowali zmniejszenie liczby godzin z zakresu wskazanych modułów. 

 Wskazali zagadnienia, które uznali jako najmniej przydatne dla celu studiów. 

 

Studenci podczas ewaluacji programu studiów (fot. B. Surmacz-Dobrowolska) 
 

 

III. EWALUACJA INTERAKTYWNOŚCI DYDAKTYKI: STUDENT -WYKŁADOWCA 

W projekcie zakładano bezpośrednie dydaktyczne efekty kształcenia, w tym wzrost wiedzy i 

umiejętności jej przekazywania. Przyjęto też, że w trakcie realizacji programu studiów 

podyplomowych „Społeczeństwo prosumenckie – prosumencka energetyka” nastąpi 

konfrontacja postaw i opinii uczestników o różnym poziomie doświadczeń związanych z 

technologiami OZE i wartościami prosumenckimi.  

Ten wymiar kształcenia okazał się szczególnie cenny i wzbogacający dla prowadzących 

zajęcia dydaktyczne. Nasi wykładowcy wskazywali na: korygowanie swoich wstępnych 

argumentów i obrazu problemów związanych z wdrażaniem mikroinstalacji OZE dla potrzeb 

różnych środowisk prosumenckich. Weryfikowano koszty i efektywność czerpania energii z 
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różnych źródeł. Ukazywano ograniczoność korzyści prosumenckich wpisywanych w 

kampanie reklamowe oraz w projekty pomocowe.  

Aktywność studentów i interaktywny styl prowadzenia dydaktyki umożliwiły pogłębianie 

wiedzy zawartej w referencyjnych koncepcjach teoretycznych. Dyskutowano wiele zagadnień 

wykraczających poza opisowe i klasyfikacyjne prezentacje. Słuchacze kwestionowali 

proponowane modele diagnozowania kosztów i efektów instalacji prosumenckich; 

wskazywali na ukryte koszty i zawikłane prawnie rozwiązania wspierające pozyskiwanie 

energii z solarnych, biogazowych i wiatrowych źródeł. Szczególną wartością dydaktyczną 

okazało się prezentowanie i dyskutowanie na temat kosztów środowiskowych 

funkcjonowania wielkoskalowej energetyki. (A. Bartoszek) 

 

IV. EWALUACJA „ZYSKÓW I STRAT” 

Słuchaczom zadano następujące pytania: 

 

1. Dlaczego wybrałam/em studia SPPE? 

2. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło 

mi na… 

3. Dzięki udziałowi w projekcie… 

(straciłem/zyskałem) 

4. Co bym zmienił/a? 

5. Wolne wnioski 

Studenci podczas ewaluacji projektu (fot. B. Surmacz-Dobrowolska) 

 

WYNIKI: 

Ad. 1. Interdyscyplinarność studiów była jednym z czynników motywujących do ich podjęcia. 
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Ad. 2. Poszerzenie świadomości ekologicznej i wpływu OZE na środowisko, było wskazywane 

jako możliwość uzyskaną w projekcie. 

 

 

 

Ad. 3. Bilans zysków i strat merytorycznie wskazuje na zdobycie nowej, przydatnej wiedzy 

i świadomości. 
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Ad. 4. Sugerowane zmiany to głównie organizacja zajęć i nadmiar treści humanistycznych. 

 

 

Ad. 5. Wolne wnioski wskazują na duże zainteresowanie i dobry odbiór propozycji 

edukacyjnej. 
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Przeprowadzenie ewaluacji, opracowanie, zdjęcia: E. Sierka, B. Surmacz-Dobrowolska 

 
Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe. Wyniki anonimowych ankiet wykazały, że 

słuchacze bardzo wysoko oceniali dostarczoną im wiedzę z zakresu: 

 etyki środowiskowej,  

 analizy wieloaspektowych uwarunkowań polityki energetycznej, 

 możliwości ograniczania negatywnych następstw energetyki konwencjonalnej 

dla jakości życia w gospodarstwach domowych.  

Doceniano, w wypowiedziach ankietowych, usystematyzowanie wiedzy o budownictwie 

pasywnym, o możliwościach finansowania takich inwestycji, ale także o perspektywach 

rozwoju technologii redukujących obciążenie środowiska naturalnego odpadami związanymi 

z wytwarzaniem energii.  

Szczególnie ważnym efektem uzyskanym, podczas realizacji programu tych studiów, jest 

cytując słowa słuchaczy: „pogłębienie mojej świadomości"; „zrozumienie jak bardzo wiedza o 

środowisku oparta jest na stereotypach – akceptacja węgla i niewiedza jak można 

spożytkować odpady (które z  nich nie należy traktować jak śmieci)”,  „wzrosła moja 

świadomość a pozyskana wiedza pozwala mi na podejmowanie decyzji”;  „zrozumiałam 

znaczenie uświadomienia społeczeństwa w  zakresie ochrony środowiska";   „wartość 

pozyskanej wiedzy (lub) jej praktyczna przydatność polega, dla mnie, na nowym spojrzeniu 

na etykę środowiskową, na społeczeństwo prosumenckie i konieczności zmian sposobu 

myślenia współczesnego człowieka a szczególnie młodego pokolenia”.  

Według opinii studentów studia wskazały, że „należy mieć świadomość dokąd prowadzi 

bezrefleksyjny konsupmpcjonizm, ważne są oddolne inicjatywy społeczne propagujące 

zrównoważony rozwój”; wiedzę ze studiów wykorzystam „organizując Szkolny Projekt 

Młodego Prosumenta 2017”; „ekostyl życia należy wprowadzić od podstaw na własnym 
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podwórku”, „korzystać z przyrody w kantońskim stylu / nie krzywdzić”;  „poszerzenie 

zainteresowań, świadomość problemów i praca nad zmianą codziennych nawyków”. 

Zacytowane wypowiedzi z ankiet ewaluacyjnych nie wskazują deklaratywnych lecz realne 

efekty. Bezpośrednim dowodem na silne oddziaływanie naszego programu zajęć studiów 

prosumenckich na postawy słuchaczy jest przyznanie przez jedną ze studentek, iż kupując 

nowy samochód czuła się zobowiązana wybrać pojazd hybrydowy zamiast spalinowego.  

Zestawienie wyników anonimowych ankiet: dr hab. Adam Bartoszek, Kierownik studiów podyplomowych 

 

V. ZDOBYTA WIEDZA A ROZWÓJ ZAWODOWY 

Studenci na pytanie: Jak wykorzystają swoją wiedzę zdobytą w czasie studiów, odpowiadali 

w różny sposób. Skrajne odpowiedzi obejmowały: „wiązanie z kierunkiem ukończonych 

studiów swojej przyszłości” albo „nic z wiedzą robić nie mam zamiaru”. 

Poniżej kilka anonimowych wypowiedzi: 

Pozyskana wiedza miała wpływ na zmianę mojej świadomości. Realnie w przełożeniu na 

małe kroczki, zmieniłam oświetlenie na LED. Faktycznie świadomość, którą uzyskałam steruje 

decyzjami, które podejmuję. Myślę o zachowaniach prosumenckich i jest to nieco 

zaskakujące., wiedza nie pozwala mi na pewną ignorancje, a nawet określa kierunek. Wpływ 

na moją osobę odzwierciedla się na wszystkich sferach mojego życia: prywatnego i 

zawodowego. 

Wszechstronna wiedza z zakresu OZE, zdobyta na 5 różnych wydziałach UŚ i Politechniki 

Śląskiej naprawdę otwiera szerzej oczy. Zaczynając od tego, że można dzięki niej 

przynajmniej trochę zmodyfikować styl swojego życia. Zwiększyła na pewno świadomość 

dotyczącą niszczenia otaczającego nas środowiska. Możemy codziennie robić „małe rzeczy”, 

które MAJĄ ZNACZENIE, a które jednak spowolnią proces degradacji wszystkiego. Kolejny 

aspekt to sprawy zawodowe. Źródła odnawialne to na pewno jest „opcja na przyszłość”. Być 

może jeszcze nie w tej chwili, ale liczę na to, że wiedza zdobyta na tych studiach zmieni 

(polepszy) moją sytuację zawodową, z której obecnie nie do końca jestem zadowolony. Myślę 

również o jakiejś kontynuacji tematów związanych z OZE. Wiedza zdobyta na tych studiach 

może być również solidną podstawą, aby zdobyć kolejny tytuł naukowy. Myślę o 

ewentualnych studiach doktoranckich, gdzie wykorzystam to, co do tej pory już wiem 

„dokładając” do tego co zdobyłem wcześniej.  

Dla siebie: wiedza (techniczna) o pozyskiwaniu OZE, co z czym, jak, ile i czy się opłaca. Do 

pracy zawodowej: szerszy pogląd na możliwość wykorzystania OZE w gminie, doradzanie 

mieszkańcom (z zakresu zdobytej wiedzy), wymiana doświadczeń z osobami mającymi różne 

doświadczenia (możliwość przyjęcia do własnej pracy zawodowej), zmiana podejścia do 

kwestii związanych z OZE: podejście do mieszkańców w kontekście polepszenia komunikacji 

(co rozwiąże wiele konfliktów). 
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Potencjalne działania zwiększające świadomość ludzi na temat OZE i jego możliwości. W 

pracy zawodowej już podjąłem działania na rzecz OZE (przygotowałam wniosek do otwarcia 

kierunku kształcenia „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej” pozytywnie 

rozpatrzony przez PUP Katowice). Muzeum energetyki prowadzące pokazy związane z 

elektrycznością pokazania możliwości OZE (wykonanie na modelach). Widzę możliwość 

zmiany pracy i nawiązania współpracy z firmami związanymi z energetyką (oświetlenie, 

turbiny wiatrowe). 

Możliwość partycypacji w opracowaniu wniosków o dofinansowanie w tematyce 

efektywności energetycznej (generalnie OZE). Wyjaśnienie podstaw działalności OZE oraz 

korzyści wynikających z ich zastosowania w czasie spotkań z przedstawicielami samorządów 

lokalnych oraz podczas prowadzenia warsztatów ekologicznych dla dzieci (takowe działania 

wynikają ze specyfiki mojej pracy zawodowej – consulting). Wykorzystywania argumentacji 

przemawiającej za zastosowaniem OZE, możliwość krytycznego spojrzenia na OZE i tworzenie 

rekomendacji w zakresie wyboru określonej formy OZE dla konkretnego klienta jego potrzeb i 

warunków działalności.  

Byłem na tych studiach dla zdobycia wiedzy nt. pozyskiwania innych, niż dotychczasowe 

źródła energii mając na uwadze moją pracę zawodową jak i pełnioną funkcje w 

przedsiębiorstwie promującym energię cieplną z węgla. Z całą powagą stwierdzam, że studia 

te dostarczyły ogromnej wiedzy fachowej w tym zakresie. Gdy chodzi o PEC jednoznacznie 

muszę stwierdzić, że energia odnawialna może być dodatkiem dla dotychczasowych 

producentów energii. Gdy chodzi o pracę zawodową – przekazałem to kierownikowi studiów, 

że nieruchomości mieszkalne miejskie, trudno będzie przestawić na OZE. Wielkie pole do 

popisu mają gminy wiejskie, gdzie budowa infrastruktury byłaby droga, węgiel daleko 

dowożony. Tutaj należy szukać możliwości w dziedzinie rozwoju OZE. Reasumując, wiem wile  

na ten temat – lecz poza fachową wiedzą w dyskusji – nie wykorzystam jej w praktyce.  

W przyszłości być może będzie istnieć możliwość założenia działalności gospodarczej i 

świadczenia usług doradczych związanych z OZE.  

Pozyskana wiedza na przedmiotowych studiach nie zostanie wykorzystana w moim miejscu 

pracy. Mogę wykorzystać ją do celów prywatnych, jak również, jako bezpłatne konsultacje 

dla ludzi „potrzebujących”, zamierzających korzystać z OZE. 

Wiedza przyswojona na studiach wpłynęła na poszerzenie mojej świadomości w tym temacie, 

jednak nie zamierzam wykorzystywać jej ani na zewnątrz, ani do realizacji celów prywatnych. 

Wiedzę z zakresu OZE/energetyki prosumenckiej wykorzystam w celach zawodowych, 

doradztwie dla swoich klientów, umiejętności obliczania SPBT inwestycji. 
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PODSUMOWANIE 

Społeczeństwa krajów Europy Środowiskowej wykazują się niskim poziomem świadomości 

w zakresie oddziaływania wytwarzania energii ze źródeł nieodnawialnych na stan 

środowiska i jakość życia ludzi. Dlatego w ramach projektu, poza wykształceniem kadr 

specjalistów, w projekcie powstała publikacja, strona www oraz zorganizowano dwa 

seminaria dotyczące problematyki Energetyki rozproszonej – prosumenckiej i wykorzystania 

OZE.  

Wykształceni eksperci, będący pracownikami m.in. jednostek administracji regionalnej oraz 

firm i szkół będą przekazywać wiedzę i wdrażać w ramach swoich działań. Publikacja, w 

formie druku oraz udostępniona one-line będzie służyć wszystkim zainteresowanym do 

zapoznania się z przedmiotowymi zagadnieniami.  

Główne wnioski z ewaluacji ex ante, on going oraz ex post. dotyczą zaproponowanej oferty 

dydaktycznej i jej realizacji.  

 Studenci podnieśli świadomość i pozyskali wiedzę w zakresie znaczenia udziału 

prosumenta w rynku energii i potrzeby oraz konsekwencji wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii. 

 Zgodnie z deklaracją studentów, nabyte przez nich kompetencje przyczynią się do 

zrównoważonego rozwoju i kształtowania społeczeństwa prosumenckiego. 

 W ewaluacji studenci jednoznacznie wykazali zadowolenie z udziału w projekcie. 

 Wieloaspektowa ewaluacja wskazała potrzebę ograniczenia liczby godzin zajęć 

realizowanych w ramach studiów oraz modyfikację treści merytorycznych co zostanie 

uwzględnione w kolejnych edycjach studiów. 

 

Studia ukończyło 100% słuchaczy (26 osób) i zrealizowano wszystkie zaplanowane w 

projekcie zadania. Dodatkowo dzięki wygenerowanym oszczędnościom zaproponowano i 

zrealizowano dodatkowe działania, uzupełniające program studiów, które okazały się 

niezwykle cenne z punktu widzenia uczestników projektu (wizyty studyjne i udział w 

Mobilnym Centrum Dydaktycznym). Częściowo przygotowany został film promujący projekt.  

Rezultaty projektu zostały rozpowszechniane poprzez stronę internetową projektu a także 

podczas otwartego Seminarium, które zostało zorganizowane na zakończenie projektu, jako 

jego podsumowanie.  

 

Koordynatorzy Projektu „Społeczeństwo prosumenckie –prosumencka energetyka” 

dziękują Operatorowi programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji za otwartość na nowe rozwiązania oraz kompetentne i sprawne 

działania. 
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