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1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE 
REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Regulacje z zakresu energetyki zawarte są w wielu aktach rangi ustawowej oraz 
wykonawczej. Podstawowym dokumentem dotyczącym sektora energetycznego 
jest Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi 
zmianami. W Ustawie pojawiła się pierwsza definicja OZE (art. 3, pkt. 20):

„odnawialne źródło energii – energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, ener-
gia aerotermalna, energia geotermalna, energia hydrotermalna, hydroenergia, energia 
otrzymywana z biomasy, energia otrzymywana z biogazu, energia otrzymywana z biogazu 
rolniczego, fal, prądów i pływów morskich oraz energia otrzymywana z biopłynów”.

Ustawa określa zasady polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia 
i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz zasady działania przedsiębiorstw 
energetycznych, określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i ener-
gią. Celem Ustawy jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, oszczędne-
go i racjonalnego użytkowania paliw i energii, uwzględnianie wymogów ochrony 
środowiska, zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych oraz równowa-
żenie interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców paliw i energii. 
W rozporządzeniu wykonawczym z dnia 14 sierpnia 2008 r. określono wymagania 
do klasyfikowania energii jako wytworzonej ze źródeł odnawialnych na potrzeby 
wsparcia tzw. zielonymi certyfikatami oraz zakres obowiązków spoczywających 
na podmiotach sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym. Zielone 
certyfikaty to system wsparcia dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym 
źródle energii. Oparty jest on na świadectwach pochodzenia (tzw. zielony certyfikat) 
wydawanych na wniosek wytwórcy, które poświadczają, że energia elektryczna zo-
stała wytworzona w OZE. Do zakupu odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia 
w danym roku zobowiązani są sprzedawcy energii do odbiorców końcowych, istnieje 
możliwość wniesienia przez te podmioty opłaty zastępczej za każdy MW energii. 
Przedsiębiorstwa powinny zakupić zielone certyfikaty lub wnieść opłatę zastępczą 
na dany rok w wysokości procentowego udziału energii elektrycznej w całkowitej 
ilości energii elektrycznej dostarczonej przez to przedsiębiorstwo do odbiorców 
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końcowych. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 sierpnia 2008 r. o świadectwach 
pochodzenia OZE, udział ten wynosi:

• 11,4% za rok 2014,
• 11,9% za rok 2015,
• 12,4% za rok 2016,
• 12,9% za rok 2017.

Kolejna ustawa regulująca w dziedzinie energetyki to Ustawa o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r. z późniejszymi zmianami, która 
określa m.in. zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 
biokomponentów, w tym biopaliw ciekłych, na własny użytek przez rolników oraz 
w zakresie wprowadzania do obrotu biokomponentów i biopaliw ciekłych. W roz-
porządzeniu z dnia 15 czerwca 2007 r. podano wartość minimalnego udziału bio-
komponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw 
ciekłych zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie, liczony według 
wartości opałowej. Minimalny udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych 
w ogólnej ilości paliw zużywanych w transporcie w 2013 r. wyniósł 7,10%. Podmioty 
zobowiązane do wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych to przedsiębiorcy 
wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu lub nabycia 
wewnątrzwspólnotowego paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, którzy sprzedają lub 
zbywają je w innej formie na terytorium Polski lub zużywają na potrzeby własne.

Na terenie Unii Europejskiej podstawowym dokumentem określającym regula-
cje w dziedzinie energetyki jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych.

Najważniejsze kwestie związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz 
efektywnością energetyczną reguluje tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny „3x20”. 
Do 2020 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej muszą spełnić założenia:

• zmniejszenie emisji CO2 o 20%,
• zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20% (Polska w 2020 r.  

– 15%, 2030 r. – 20%),
• zwiększenie efektywności energetycznej o 20%.

Rząd w 2010 r. zobowiązał się do implementacji przepisów w zakresie OZE poprzez 
uchwalenie odrębnej ustawy w tym zakresie.

2. SYTUACJA ENERGETYCZNA 
Z UWZGLĘDNIENIEM  
SYTUACJI W POLSCE  
I NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. 
Wzrasta również jej produkcja. Alternatywą dla drogiej energii konwencjonalnej jest 
pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, takich jak powietrze, słońce, woda czy 
geotermia. Wraz ze wzrostem udziału energii ze źródeł odnawialnych i oszczędza-
nia zasobów surowców energetycznych poprawia się stan środowiska naturalnego, 
a rosnąca świadomość społeczeństwa odnośnie konieczności propagowania roz-
wiązań przyjaznych dla środowiska, sprzyja rozwojowi technologii umożliwiających 
pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

Główne problemy polskiej energetyki to:
•  małe zasoby ropy naftowej (stąd duży import),
•  dominacja węgla nad innymi surowcami energetycznymi (około 97% polskiej 

energii uzyskuje się z węgla),
•  mały udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej energii,
•  mała dywersyfikacja źródeł energii.

2.1. NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Powstawanie paliw kopalnych to proces długotrwały, trwający wiele milionów lat, 
tymczasem energochłonna gospodarka człowieka powoduje szybkie ich wyczerpy-
wanie. Według aktualnych szacunków, przy obecnym poziomie eksploatacji, węgla 
kamiennego starczy na 197 lat, węgla brunatnego na 293 lata, ropy na 40-45 lat, gazu 
na 56 lat. Obliczono, że na wyprodukowanie 1 TWh energii elektrycznej potrzeba aż 
500 tys. ton węgla kamiennego.

Może się więc zdarzyć, że wkrótce świat stanie w obliczu poważnego kryzysu ener-
getycznego. Z pewnością będzie to rzutowało na tempo wzrostu gospodarczego 
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na świecie, co przełoży się na pogorszenie jakości życia obywateli. Ciężko wyobrazić 
sobie nasze życie w przypadku całkowitego wyczerpania się zasobów paliw ko-
palnych. Szczególnie niepokojące jest kurczenie się zasobów ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Rola ropy naftowej jest bowiem tak ogromna, że jej niedostatek z całą 
pewnością odbije się niekorzystnie na gospodarce światowej. Ropa naftowa i gaz 
ziemny bezpośrednio warunkują produkcję benzyny, oleju napędowego, asfaltu, 
tworzyw sztucznych. Szacuje się, że bez ropy naftowej niemożliwa byłaby produkcja 
nawet miliona różnego rodzaju towarów.

Rys. 1. Rezerwy ropy naftowej na świecie

2.2. SPOSOBY NA POPRAWĘ SYTUACJI

Wskutek wyczerpywania się paliw kopalnych konieczne jest rozważne korzystanie 
z istniejących złóż paliw kopalnych. Jest to tym bardziej ważne, że spalanie paliw 
kopalnych w negatywny sposób wpływa na środowisko, proces ten przyczynia się 
do takich zjawisk, jak efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, smog, stepowienie roślin-
ności czy szkody górnicze.

W obecnej sytuacji ważne jest również poszukiwanie nowych złóż. Na znaczeniu 
zyskują także złoża, z których wydobycie było do tej pory niemożliwe lub nieopła-
calne ze względu na ograniczone możliwości technologiczne. W związku z rozwojem 
technologii wydobycie ze złóż niekonwencjonalnych staje się coraz łatwiejsze.

Rozważne korzystanie z istniejących złóż oznacza jednak przede wszystkim oszczędza-
nie energii. Obejmuje ono ograniczenie zużycia prądu i energii cieplnej i to zarówno 
w pochłaniających ogromne ilości energii procesach przemysłowych, jak i w naszych 
gospodarstwach domowych. Więcej informacji na temat oszczędzania energii w go-
spodarstwach domowych znajdą Państwo w dalszej części broszury (patrz Poradnik 
Dobrych Praktyk). Kwestia oszczędzania energii stała się niezwykle istotna zwłaszcza 
od czasu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zanotowano wówczas gwałtowny wzrost 
cen ropy naftowej, co pociągnęło za sobą powstanie wielu energooszczędnych 
technologii. W celu zmniejszenia zużycia energii celowe jest:

• ograniczanie strat podczas przesyłu energii,
• likwidacja zbędnego oświetlenia,
• unowocześnianie technologii produkcji,
• budowa energooszczędnych domów.

Oprócz oszczędzania energii sposobem na poprawę sytuacji jest również przesta-
wienie tradycyjnej gospodarki na odnawialne źródła energii.

Źródło: www.ngoilgas.com
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Promieniowanie słoneczne to strumień energii wysyłany równomiernie przez Słońce 
we wszystkich kierunkach. Do zewnętrznej atmosfery Ziemi dociera promieniowanie 
o mocy 1,39 kW/m2 – wartość ta zwana jest stałą słoneczną. Promieniowanie to jest 
osłabiane w wyniku rozproszenia, odbicia i absorpcji przez gazy i pyły. W efekcie 
rozkłada się ono na promieniowanie bezpośrednie, które bez przeszkód dociera 
do powierzchni Ziemi i promieniowanie rozproszone (dyfuzyjne), które dociera 
do powierzchni Ziemi ze wszystkich kierunków.

W ciągu roku do powierzchni Ziemi dociera około 3,9 mln eksadżuli energii słonecz-
nej, przy czym roczne zużycie energii przez ludzi na kuli ziemskiej szacuje się jedynie 
na 350 eksadżuli. Jest to zatem olbrzymi niewyczerpalny zasób energii odnawialnej.

Energia słoneczna wykorzystywana jest w następujący sposób:

2.3. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się wysokim udziałem energii 
z odnawialnych źródeł energii, w 2012 r. było to prawie 25% udziału OZE w zużytej 
energii. W 2012 r. największy udział w łącznej mocy elektrowni wykorzystujących 
OZE miały elektrownie wiatrowe (40,3%), wodne (39,6%) oraz wykorzystujące 
biomasę (18,3%).

2.3.1. ENERGIA SŁOŃCA

Słońce jako jedna z miliarda gwiazd jest podstawowym źródłem energii dla naszej 
planety. Energia słoneczna jest ogólnodostępna – dociera do każdego zakątka świata, 
jest przy tym niewyczerpalna, a jej wykorzystywanie ma znikomy wpływ na środo-
wisko naturalne. Obecnie chcemy wykorzystać jej jak najwięcej.

Rys. 2. Bilans energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi
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2.3.1.1. RODZAJE KONWERSJI PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Energia promieniowania słonecznego podlega różnym typom konwersji:

Sposoby konwersji fototermicznej EPS:
• pasywny (bierny) – nie dostarcza się dodatkowej energii z zewnątrz; pozyskiwa-

nie energii promieniowania słonecznego odbywa się naturalnie. W miesiącach 
mniejszego nasłonecznienia mogą być dodatkowo używane urządzenia wspo-
magające takie jak wentylatory, lub pompy. W takich przypadkach mówimy 
o systemach semi-pasywnych.

• aktywny (czynny) – na ogół do instalacji dostarczona musi być dodatkowa 
energia, np. do napędu pompy.

2.3.1.2. KOLEKTORY SŁONECZNE I ICH RODZAJE

Obecnie największą popularnością cieszą się technologie konwersji termicznej oparte 
na wykorzystywaniu kolektorów słonecznych. Energia słoneczna przetworzona 
na energię cieplną wykorzystywana jest zazwyczaj do podgrzewania cieczy (glikol, 
woda) lub gazu (np. powietrze) – tzw. czynnika roboczego.

Kolektory możemy podzielić na:
• płaskie,
• płaskie próżniowe,
• próżniowo-rurowe (nazywane też próżniowymi, w których rolę izolacji pełnią 

próżniowe rury),
• skupiające (prawie zawsze cieczowe),
• specjalne (np. okno termiczne, izolacja transparentna).

Kolektory płaskie – energia pochłaniana jest przez całą powierzchnię kolektora. 
Kolektory płaskie ze względu na czynnik roboczy dzielimy na: cieczowe, gazowe 
i dwufazowe. W kolektorach płaskich teoretycznie nie występuje koncentracja energii 
promieniowania słonecznego.

Kolektory próżniowo-rurowe – w ich budowie możemy wyróżnić od kilku do kil-
kunastu szklanych rur o wysokiej próżni. W każdą pojedynczą rurę wbudowany 
jest absorber z zamocowaną rurką, w której nagrzewa się czynnik roboczy. Próżnia 
gwarantuje minimalne straty dla otoczenia.

Szczelność szkła zapewnia długą żywotność rur, które charakteryzują się również dużą 
odpornością na czynniki zewnętrzne. Rury ułożone są na zwierciadle parabolicznym, 
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dzięki któremu może być wykorzystywane promieniowanie słoneczne padające 
nawet pod bardzo ostrym kątem. Zastosowanie kolektorów próżniowych umożliwia 
uzyskanie oszczędności do 80% kosztów podgrzewania cwu oraz obniżenia kosztów 
centralnego ogrzewania nawet do 50%.

Kolektory skupiające – przed zamianą promieniowania słonecznego w energię 
cieplną skupiają promieniowanie za pomocą układu luster, soczewek czy para-
bolicznych zwierciadeł. Kolektory te mają zazwyczaj małe wymiary, muszą być 
ustawione prostopadle do kierunku padania promieni słonecznych; w związku 
z tym są dodatkowo wyposażone w urządzenia umożliwiające ich obrót wraz 
z ruchem Słońca.

Rys. 3. Budowa kolektora

Budowa kolektora:
• absorber, czyli płyta pochłaniająca promieniowanie słoneczne, na powierzchni 

której następuje konwersja termiczna, np. płyta połączona kanałami, w których 
znajduje się czynnik roboczy (ciecz lub powietrze). Powinien być wykonany 
z metalu dobrze przewodzącego ciepło – najczęściej stosowane i najlepsze 
są miedź lub aluminium,

• przezroczyste pokrycie, którego zadaniem jest ochrona absorbera przed 
stratami cieplnymi,

• izolacja cieplna chroniąca od dołu i z boków absorber, najczęściej wełna 
mineralna lub poliuretan,

• obudowa zewnętrzna kolektora,
• kanały doprowadzające i odprowadzające czynnik roboczy.

Fotoogniwa, zwane również bateriami lub panelami słonecznymi, są niezawodnymi 
i prostymi w montażu urządzeniami elektronicznymi, które wykorzystują zjawisko 
fotowoltaiczne do zamiany promieniowania na prąd elektryczny. Duża ilość ogniw, 
wzajemnie połączonych, jest w stanie wytworzyć prąd o użytecznej mocy.

Fotoogniwa są produkowane z materiałów półprzewodnikowych, najczęściej z krzemu 
(Si), germanu (Ge), selenu (Se) w postaci cienkich płytek.

Wyróżniamy:
• ogniwa monokrystaliczne – wykorzystujące jednorodną warstwę krzemu; 

stosuje się je zazwyczaj przy mocach do 150-180 W w jednym panelu foto-
woltaicznym,

• ogniwa polikrystaliczne – wykorzystujące niejednorodną warstwę krzemu; 
są stosowane dla mocy powyżej 200 W w jednym panelu fotowoltaicznym,

• ogniwa amorficzne – krzemowe ogniwa, w których krzem jest materiałem 
mniej uporządkowanym w stosunku do klasycznych ogniw; są powszechnie 
używane w produktach wymagających małej mocy zasilania (kalkulatory 
kieszonkowe, zegarki itp.).

Ogniwa używane są w elektronice powszechnego użytku, systemach wolnosto-
jących i systemach dołączonych do sieci elektroenergetycznej. Wykorzystuje się 
je w elektrowniach słonecznych, do ogrzewania domów, w zegarkach, kalkulatorach, 
zabawkach, przenośnych radiach i telewizorach, jak również w przestrzeni kosmicznej, 
gdzie promieniowanie słoneczne jest dużo silniejsze. Najczęściej wykorzystywane 
są w sytuacjach, gdzie dostęp do sieci elektroenergetycznej jest utrudniony, np. jako 
oświetlenie i telefony awaryjne na autostradach, boje nawigacyjne, latarnie morskie 
lub stacje meteorologiczne.

Ogniwa fotowoltaiczne składają się z pojedynczych cel elektrycznych. Grupy cel 
łączy się w baterie słoneczne, a połączone grupy baterii słonecznych tworzą panele 
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słoneczne. Z pojedynczych paneli lub z ich zespołów buduje się farmy słoneczne.  
W Polsce największa farma słoneczna ma moc 1500 MW. Na Podlasiu planowana jest 
farma solarna o mocy 7000 MW.

Obecnie dużą uwagę przywiązuje się do rozwoju systemów ogniw fotowoltaicznych 
zintegrowanych z architekturą nowoczesnych budynków, m.in. pokrywa się nimi 
dach lub ściany.

Fotoogniwa możemy zamontować na tzw. trackerach, czyli urządzeniach obraca-
jących się za Słońcem. Jednakże wzrost efektywności (poprzez obracanie) jest nie-
adekwatny do kosztów zakupu i montażu trackera, poza tym trackery łatwo ulegają 
uszkodzeniu i zajmują o wiele więcej powierzchni niż w instalacjach stacjonarnych. 
Ponadto w czasie krótkich dni energia, jaką wytworzyło fotoogniwo, może nie pokryć 
zapotrzebowania na energię, która jest potrzebna do obsługi trackera.

Obecnie notowany jest 50% wzrost rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w skali 
roku. Mimo silnego rozwoju, energia z ogniw fotowoltaicznych stanowi zaledwie 
0,02% całkowitego zużycia energii elektrycznej na świecie.

2.3.1.3. SYTUACJA W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W Polsce promieniowanie słoneczne w cyklu rocznym charakteryzuje się nierów-
nomiernym rozkładem. Prawie 80% całkowitej sumy nasłonecznienia przypada 
na sezon wiosenno-letni (kwiecień–wrzesień), przy czym czas operacji słonecznej 
w lecie wydłuża się do 16 godzin/dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin 
dziennie. Latem, w najlepszych pod względem nasłonecznienia miesiącach, strumień 
energii promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi może być 
kilkanaście razy większy niż strumień energii docierającej w miesiącach zimowych. 
W Polsce najlepiej nasłonecznionymi obszarami są środkowa i wschodnia Polska.

W naszym klimacie energia słoneczna powinna być wykorzystywana przede wszystkim 
do ogrzewania wody w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wczasowych, szpitalach, 
obiektach sportowych oraz domach jednorodzinnych. Jeśli odpowiednio dostosujemy 
systemy, a także właściwości urządzeń do charakteru, struktury i rozkładu w czasie 

promieniowania słonecznego, możemy stwierdzić, iż na terenie Polski istnieją dobre 
warunki do wykorzystania energii promieniowania słonecznego.

Rys. 4. Roczne sumy promieniowania słonecznego i solarny potencjał energetyczny  
dla Polski w 2008 roku

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rozwijają się indywidualne instala-
cje wykorzystujące Słońce jako źródło energii. W warunkach województwa budowa 
dużej instalacji solarnej, w tej chwili, byłaby nieopłacalna, dlatego zakłada się rozwój 
systemów rozproszonych, zlokalizowanych u odbiorców indywidualnych.
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Rys. 5. Średnie roczne nasłonecznienie województwa kujawsko-pomorskiego

2.3.2. ENERGIA WIATRU

Źródłem energii wiatrowej jest w gruncie rzeczy energia światła słonecznego. Szacuje 
się, że około 1% energii słonecznej docierającej do powierzchni Ziemi przekształca 
się w energię wiatrów. Powierzchnia Ziemi jest ogrzewana nierównomiernie, poza 
tym lądy nagrzewają się (i stygną) szybciej niż morza. Na Ziemi cały czas tworzą się 
różnice temperatur. Powoduje to przemieszczanie się mas powietrza z jednego miejsca 
na drugie. Energia kinetyczna przemieszczających się mas powietrza to energia wiatru.

Energia wiatru jest wykorzystywana przez człowieka na wiele sposobów. W wiatrakach 
wykorzystuje się energię mechaniczną wiatru. Wiatr można wykorzystywać również 
jako siłę napędową, np. w jachtach żaglowych. Za pomocą turbin wiatrowych jest 
ona przekształcana w energię elektryczną.
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2.3.2.1. ELEKTROWNIE I FARMY WIATROWE

Turbiny na lądzie

Do przetwarzania energii wiatrowej służą turbiny wiatrowe. Turbiny wiatrowe wy-
korzystują energię kinetyczną wiatru i zmieniają ją w energię mechaniczną. W ge-
neratorze następuje jej przemiana w energię elektryczną.

Rys. 6. Budowa turbiny wiatrowej
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Turbina składa się z wirnika zamontowanego na wysokiej wieży i połączonego z ge-
neratorem prądu. Tylko część energii kinetycznej wiatru może zostać wykorzystana 
przez turbinę. Maksymalna efektywność turbiny na lądzie może wynieść ok. 25%. 
W przypadku turbin morskich może sięgać 60%. Moc generowanego prądu można 
zwiększać zarówno zwiększając średnicę wirnika, jak i wysokość wieży. Ogranicze-
niem jest wytrzymałość materiałów, z których zbudowana jest turbina. Największe 
współcześnie budowane turbiny mają wirniki o średnicy 164 metrów zamontowane 
na wieży o wysokości 187 metrów i umożliwiają wytwarzanie 7 MW mocy.

Turbiny na morzu

Przyszłością energetyki wiatrowej wydają się być turbiny wiatrowe stawiane na te-
renie mórz.

Pierwszą farmę wiatrową na morzu wybudowano w Danii w 1991 roku, miała ona 
moc 4,95 MW. Najwięcej farm wiatrowych typu off shore zbudowano na Morzu Pół-
nocnym. Na Bałtyku, u wybrzeży Danii, Finlandii i Szwecji, działa osiem morskich 
farm wiatrowych o mocy prawie 370 MW, a sześć kolejnych o łącznej mocy 750 MW 
powstaje u wybrzeży Danii, Niemiec i Szwecji. Budowa morskich farm wiatrowych 
znajduje coraz więcej zwolenników m.in. ze względu na możliwość wykorzystania 
dużych prędkości wiatru. Polska nie posiada jeszcze ani jednej morskiej farmy wiatro-
wej. Eksperci uważają, że w Polsce istnieje potencjał umożliwiający budowę morskich 
farm wiatrowych o mocy 0,5-1 GW do roku 2020 i następnie 6-10 GW do 2030 roku. 
Prawdopodobnie pierwsza polska farma wiatrowa zostanie wybudowana w okolicy 
miejscowości Białogóra, na Ławicy Słupskiej.

2.3.2.2. SYTUACJA W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W Polsce energetyka wiatrowa rozwija się od lat 90. XX w. Pierwszą turbinę po-
stawiono w Polsce w 1991 r. przy wcześniej już istniejącej Elektrowni Wodnej 
w Żarnowcu. Według najnowszych danych w Polsce zainstalowane są turbiny 
o mocy 2644,898 MW (stan na dzień 31.03.2013 r.). Polska uważana jest za lidera 
w zakresie energetyki wiatrowej w Europie Wschodniej. Mimo wszystko liczba elek-
trowni wiatrowych w Polsce należy do najniższych w Europie. Moc zainstalowana 
w energetyce wiatrowej na mieszkańca to 0,012 kW. Do 2020 roku Polska będzie 

zobowiązana do zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Udział 
takiej energii w krajowym bilansie energetycznym powinien wzrosnąć do 15%. 
Szacuje się, że przynajmniej 5% będzie wytwarzane przez elektrownie wiatrowe. 
To oznacza, że Polska musi czterokrotnie zwiększyć moc zainstalowanej energii 
wiatrowej do 2020 roku. Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce odbywa się w dość 
trudnych warunkach prawnych i przy dużym sprzeciwie społecznym.

Rys. 7. Przyrost mocy elektrowni wiatrowych w Polsce do 2020 r.
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Rys. 8. Problemy dotyczące wykorzystywania energii wiatrowej w Polsce

Najważniejszym czynnikiem są odpowiednie warunki wietrzne na terenie planowa-
nej lokalizacji turbin. Północ kraju, głównie Suwalszczyzna, Wielkopolska i Kujawy, 
według ogólnych danych klimatycznych, mają bardzo korzystne warunki wietrzne 
do rozwoju energetyki wiatrowej. Potwierdzają to również dane Urzędu Regulacji 
Energetyki, według którego najwięcej wiatraków buduje się w województwach: 
zachodniopomorskim (łączna moc 456 MW), wielkopolskim (łączna moc 220 MW) 
i kujawsko-pomorskim (łączna moc 190 MW). Wyniki i analizy dostępnych danych 
pomiarowych wskazują, iż korzystne warunki wiatrowe panują na powierzchni prawie 
2⁄3 terytorium Polski.
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Rys. 9. Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 5 miejsce w kraju ze względu na zainstalo-
waną moc elektrowni wiatrowych – 306,69 MW w 2013 r. Wg danych Urzędu Regulacji 
Energetyki (stan z 31.12.2013 r.) energetyka wiatrowa funkcjonuje przede wszystkim 
w powiatach: grudziądzkim, lipnowskim, inowrocławskim, włocławskim i radziejow-
skim – 226 instalacji. Specyfiką rozwoju energetyki wiatrowej w województwie ku-
jawsko-pomorskim jest budowa dużej liczby instalacji wiatrowych, ale o małej mocy.
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wyznacza się na podstawie wyeliminowania terenów, w których mamy do czynienia 
z ograniczeniami środowiskowymi. Elektrownie wiatrowe można lokalizować tylko 
na terenach otwartych, czyli głównie użytków rolnych. Elektrowni nie można posado-
wić na terenach objętych ochroną przyrody oraz na obszarach o wysokich walorach 
kulturowych i krajobrazowych. 

Ze względu na ograniczenia przestrzenne wynikające z charakteru lokalizacji farm 
wiatrowych, czyli m.in. konkurencję o przestrzeń, ochronę krajobrazu i ochronę przy-
rody, stanowisko samorządu województwa kujawsko-pomorskiego jest następujące: 
Aby do minimum zmniejszyć ryzyko wystąpienia uciążliwości zarówno dla środowiska 
przyrodniczego, jak i dla ludzi, planuje się wprowadzić ograniczenia w lokalizacji farm 
wiatrowych polegające m.in. na utworzeniu stref buforowych od dużych dolin rzecz-
nych w celu ochrony tras przelotów ptaków, w tym ok. 10 km od rzeki Wisły, ok. 8 km 
od rzek Brdy i Drwęcy oraz ok. 6 km od rzeki Noteci i Kanału Bydgoskiego. Aby poprawić 
komfort mieszkańców, planuje się wprowadzić przepis stanowiący o tym, że odległość 
minimalna od budynków mieszkalnych do elektrowni wiatrowych nie powinna być 
mniejsza niż 1000 m.

Rys. 11. Warunki wietrzności na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
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Rys. 10. Przestrzenne możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych  
na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Województwo kujawsko-pomorskie posiada korzystne warunki do rozwoju energetyki 
wiatrowej pod względem zasobów wiatru. Najbardziej korzystne są obszary powiatów: 
mogileńskiego, nakielskiego, żnińskiego, brodnickiego, rypińskiego, lipnowskiego, 
włocławskiego oraz radziejowskiego. Oprócz zasobów wietrznych, bardzo ważne 
są tzw. przestrzenne możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych. Owe możliwości 
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2.3.2.3. ROZWÓJ ENERGETYKI WIATROWEJ  
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
W KONTEKŚCIE OCHRONY KRAJOBRAZU

Od 2007 do 2012 roku w województwie kujawsko-pomorskim co roku przybywało 
średnio 100% mocy zainstalowanej. Tak duże tempo rozwoju energetyki wiatrowej 
oraz brak transparentności procesów inwestycyjnych spowodowały narastanie 
konfliktów społecznych.

Główne pola konfliktów w województwie kujawsko-pomorskim to:
• wpływ EW na zdrowie okolicznych mieszkańców (hałas, infradźwięki, pola 

elektromagnetyczne),
• odległości od zabudowy mieszkaniowej (uciążliwość hałasu, migotanie cienia),
• negatywny wpływ na krajobraz oraz na ceny okolicznych gruntów,
• jakość konsultacji społecznych (kontakt inwestorzy – mieszkańcy),
• umowy dzierżawy terenu pod EW podpisywane przez właścicieli działek (ne-

gatywne praktyki deweloperów).

Problemem elektrowni wiatrowych w kontekście walorów estetycznych i krajobrazo-
wych jest przede wszystkim fakt, że funkcjonują na obszarach wiejskich, czyli często 
mało zurbanizowanych i przekształconych przez działalność człowieka. Dodatkowo 
nie są to obiekty statyczne, jak np. słupy wysokiego napięcia, co może zwiększać 
poczucie „krajobrazowego dyskomfortu” w najbliższym otoczeniu, zwłaszcza przy 
bardzo rozproszonej zabudowie. Specyfiką województwa kujawsko-pomorskiego jest 
obecność typowych obszarów wiejskich bez wyróżniających się walorów przyrodni-
czych i bardzo duże rozproszenie zabudowy. Struktura osadnicza składa się często 
z bardzo wielu niewielkich miast i miejscowości z rozlewającą się zabudową wzdłuż 
dróg lokalnych. Powoduje to określone problemy, które uwidoczniły się szczególnie 
w przypadku rozwoju energetyki wiatrowej.

Wpływ elektrowni wiatrowych na walory fizjonomiczne krajobrazu jest zjawiskiem 
trudnym do zmierzenia. Wynika to z występowania wielu zmiennych, od których zależy 
wielkość oddziaływania elektrowni wiatrowej na krajobraz, a także subiektywnego 
charakteru oceny stopnia przekształcenia krajobrazu. Do tej pory problem oceny 
oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz nie został unormowany prawnie. 

Jedynie na poziomie regionalnym w ekspertyzach i dokumentach planistycznych 
podejmuje się próby wskazania wytycznych dla lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Na skalę oddziaływania elektrowni wiatrowych na krajobraz duży wpływ mają para-
metry konstrukcji elektrowni wiatrowych oraz cechy terenu. Za najważniejsze czynniki 
wpływające na ekspozycję elektrowni wiatrowych w krajobrazie należy uznać:

• ukształtowanie terenu,
• formy użytkowania terenu,
• geometrię rozmieszczenia elektrowni wiatrowych oraz ich odległość od jed-

nostek osadniczych,
• rodzaj turbiny,
• wysokość konstrukcji elektrowni wiatrowej,
• kolorystykę konstrukcji.

2.3.3. ENERGIA WODY

Energia wodna to wykorzystywana gospodarczo energia potencjalna i kinetyczna 
wody. Przetwarzaniem energii wodnej na energię elektryczną lub mechaniczną zaj-
muje się dział energetyki zwany hydroenergetyką. Możliwe jest to dzięki turbinom 
wodnym i hydrogeneratorom. Najczęściej wykorzystywana do tego jest energia 
wód śródlądowych, mających duże natężenie przepływu i duży spadek. Wytwa-
rzanie energii możliwe jest również dzięki wykorzystaniu energii pływów morskich 
i oceanicznych, a także fal i prądów morskich oraz różnicy temperatur pomiędzy 
warstwami wód morskich.

Energia potencjalna wody zamieniana jest na energię elektryczną w elektrowniach 
wodnych. Pierwsze takie elektrownie powstały pod koniec XIX wieku, a ich rozwój 
nastąpił w XX wieku. Działanie elektrowni wodnych zbudowanych na ciekach wod-
nych jest dosyć proste. Woda rzek spływa najpierw z wyżej położonych terenów 
do zbiorników wodnych położonych niżej. Przepływ wody spowodowany jest róż-
nicą energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna 
zamienia się w energię kinetyczną płynącej wody. Aby uzyskać energię, przepuszcza 
się więc wodę rzeczną przez turbiny.
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2.3.3.1. ELEKTROWNIE WODNE

Elektrownie wodne ze względu na ich moc  dzielimy na: mikroelektrownie, małe 
elektrownie oraz duże elektrownie.

Każda elektrownia wodna wyposażona jest w turbinę, jednakże woda do turbin do-
prowadzana jest w różnoraki sposób. Ze względu na sposób doprowadzenia wody 
do turbiny, a także jej rodzaj, wyróżniamy różne typy elektrowni wodnych.

Ze względu na sposób doprowadzania wody do turbin wśród elektrowni wodnych 
wykorzystujących wody śródlądowe wyróżniamy:

• Elektrownie przepływowe – przetwarzające bezpośrednio w turbinach 
energię kinetyczną płynącej w rzece wody. Nie posiadają one zbiornika gro-
madzącego wodę. Wielkość ich produkcji zależy od pory roku i pogody.

Rys. 12. Schemat elektrowni przepływowej

• Elektrownie regulacyjne (zbiornikowe) – wyrównujące sezonowe i do-
bowe różnice w ilości przepływającej wody poprzez zastosowanie zbiornika 
umieszczonego przed elektrownią. Zbiornik może pełnić dodatkowo funkcje 
przeciwpowodziowe i mieć również charakter retencyjny – wyrównywać po-
ziom rzeki poniżej zapory. Zbiorników może być więcej niż jeden, wówczas 
ułożone są kaskadowo, co pozwala na optymalne wykorzystanie i regulację 
mocy oraz magazynowanie nadwyżek energii.

Rys. 13. Schematy elektrowni zbiornikowych

• Elektrownie szczytowo-pompowe – służące do magazynowania energii 
elektrycznej wytworzonej w inny sposób, znajdujące się pomiędzy dwo-
ma zbiornikami: górnym i dolnym. Umożliwiają one gromadzenie energii 
w okresie małego zapotrzebowania poprzez pompowanie wody ze zbior-
nika dolnego do górnego. W okresie dużego zapotrzebowania na energię 
woda jest uwalniana i jej energia potencjalna przetwarzana jest z powrotem 
na energię elektryczną. 

Rys. 14. Schemat elektrowni szczytowo-pompowej

Mikroelektrownie  
mają moc mniejszą niż 75 kW

Małe elektrownie  
to takie, których moc jest mniejsza niż  
2 MW (w Skandynawii i Szwajcarii),  
5 MW (w innych krajach europejskich)  
lub 15 MW (w Stanach Zjednoczonych)

Duże elektrownie 
wodne dają aż 20% światowej 
produkcji energii elektrycznej
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Elektrownie szczytowo-pompowe mogą być skojarzone z elektrowniami 
wiatrowymi, gdzie nadwyżki energii elektrycznej pozyskiwanej z wiatru mogą 
być „magazynowane” w wodzie przepompowywanej do górnego zbiornika 
elektrowni szczytowo-pompowej.

• Elektrownie derywacyjne – małe elektrownie, które wykorzystują dodatko-
wo kanał lub rurociągi turbinowe doprowadzające wodę do elektrowni. Kanał 
taki przecina w poprzek naturalne zakole rzeki i przez to sztucznie zwiększa 
wysokość spadu elektrowni. Elektrownie te stosowane są stosunkowo rzadko, 
najczęściej na rzekach górskich z szybkim nurtem i niewielkim przepływem.

Wśród elektrowni wodnych wykorzystujących wody mórz i oceanów wyróżniamy:
• Elektrownie pływowe – wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej 

przypływy i odpływy morza bądź oceanu, które spowodowane są przyciąga-
niem grawitacyjnym Księżyca, Słońca oraz ruchem obrotowym Ziemi. Żeby 
wykorzystać energię pływów ujścia rzek przegradza się zaporami. Zapory te 
wyposażone są w turbiny poruszane przez wodę wpływającą w czasie przy-
pływu do zbiornika, a w czasie odpływu wypływającą z niego z powrotem 
do morza. Energię pływów można wykorzystywać tylko w około 20 rejonach 
świata, w których jej zasoby są duże, np. w Wielkiej Brytanii. W Polsce nie jest 
to możliwe.

• Elektrownie maremotoryczne (falowo-wodne) – produkujące energię 
elektryczną z energii fal lub prądów morskich albo oceanicznych. Ze względu 
na ich lokalizację dzieli się je na nadbrzeżne, przybrzeżne – umiejscowione 
na dnie morza na głębokości 10-20 m oraz morskie – położone na dnie morza 
na głębokości 40 m. Elektrownie takie pracują m.in. we Francji, Norwegii oraz 
Rosji i Stanach Zjednoczonych. W elektrowniach falowo-wodnych stosowane 
są turbiny wodne lub powietrzne. Turbiny powietrzne wprawiane są w ruch 
powietrzem, sprężonym w górnej części zbiornika przez przelewające się przez 
dno zbiornika fale. Instalacje wyposażone w turbiny powietrzne często mają 
kilkadziesiąt kilometrów długości i pełnią również rolę falochronu.

• Elektrownia maretermiczne (oceanotermiczne) – produkują energię elek-
tryczną z energii cieplnej, której źródłem jest różnica temperatur pomiędzy 
cieplejszymi warstwami powierzchniowymi a zimnymi warstwami głębinowy-
mi mórz. Taka stała różnica temperatur wód występuje w strefie równikowej. 
Elektrownie oceanotermiczne pracują na Hawajach, w Japonii, na Bali i Tahiti.

2.3.3.2. SYTUACJA W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Polska ze względu na głównie nizinny obszar i małe spadki terenu nie posiada opty-
malnych warunków do rozwoju energetyki wodnej.

Hydroenergetyczne zasoby Polski szacuje się na 13,7 TWh rocznie. 45,3% z tego 
przypada na Wisłę, pozostałe to zasługa dorzecza Wisły i Odry (43,6%), samej Odry 
(9,8%) oraz rzek Pomorza (1,8%). Polska wykorzystuje swoje zasoby energii wodnej 
tylko w niewielkim stopniu, bo zaledwie 12% z możliwych. Dla porównania, w Nor-
wegii z energii wodnej wytwarzane jest aż 98% energii elektrycznej.

W 2012 roku w Polsce było 12 dużych hydroelektrowni (>10 MW). Największa w Pol-
sce elektrownia wodna znajduje się w Żarnowcu. Ma ona moc 716 MW. Na drugim 
miejscu pod względem wielkości jest elektrownia Porąbka-Żar o mocy 500 MW, 
na trzecim elektrownia Solina o mocy 200 MW.

Z uwagi na występowanie w Polsce niekorzystnych warunków dla rozwoju dużych 
elektrowni wodnych, w ciągu najbliższych lat rozwój energetyki wodnej należał 
będzie do tzw. Małych Elektrowni Wodnych (MEW).

Rys. 15. Schemat działania hydroelektrowni  
szczytowo-pompowej, np. w Żarnowcu

Rys. 16. Schemat działania hydroelektrowni  
przepływowej, np. we Włocławku
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Rodzaj elektrowni Nazwa elektrowni Moc zainstalowana w MW

szczytowo-pompowa Żarnowiec 716

szczytowo-pompowa Porąbka-Żar 500

szczytowo-pompowa Solina 200

szczytowo-pompowa Żydowo 156

przepływowa Włocławek 160

przepływowa Dychów 80

przepływowa Rożnów 50

Tab. 1. Najważniejsze elektrownie wodne w Polsce

Rys. 17. Lokalizacja największych elektrowni wodnych w Polsce

Województwo kujawsko-pomorskie położone jest w obszarze dwóch dorzeczy: Wisły 
(70% powierzchni) oraz Odry (30% powierzchni). Do najważniejszych dopływów 
prawobrzeżnych Wisły należą m.in. Skrwa, Mień czy Drwęca, do lewobrzeżnych 
– Zgłowiączka, Tążyna i Brda. Noteć oraz Wełna to najważniejsze rzeki dorzecza 
Odry. Długość Wisły w województwie wynosi 205 km i jest to najdłuższa pod tym 
względem rzeka. Zaraz za nią plasują się Noteć (127 km), Drwęca (116,8 km), Brda 
(111 km) oraz Zgłowiączka (79 km). Stan wód w rzekach kształtowany jest przez 
tzw. reżim gruntowo-śnieżno-deszczowy, co oznacza, że rzeki w wodę zasilane 
są z gruntu, roztopów oraz opadów atmosferycznych. Przy planowaniu inwestycji 
hydroenergetycznych bardzo ważna jest wielkość przepływu rzeki, na której planuje 
się wybudowanie instalacji. Wielkość przepływu Wisły kształtuje się na poziomie 
od 920 do 1012 m3/km, drugą w kolejności rzeką jest Brda, której przepływ wynosi 
ok. 33 m3/km, a następnie Drwęca i Wda, odpowiednio 24 m3/km oraz 20 m3/km.

Największe znaczenie dla województwa kujawsko-pomorskiego mają elektrownie 
na Wiśle we Włocławku (moc 162 MW),  zapora na Zalewie Koronowskim, zapory 
Smukała i Tryszczyn na Brdzie, a także zapory Gródek i Żur na Wdzie. Z danych 
na dzień 30 czerwca 2010 roku wynikało, iż w kujawsko-pomorskim wybudowano 
54 elektrownie wodne o łącznej mocy ok. 211 MW, co jest 5 wynikiem w skali 
kraju. Od dłuższego czasu planuje się również wybudowanie kolejnego stopnia 
wodnego na Wiśle (rejon Nieszawa-Ciechocinek), który pozwoliłby zahamować 
erozję zagrożonego odcinka Wisły, pozyskać kolejne ważne źródło energii odna-
wialnej oraz poprawić bezpieczeństwo mieszkańców regionu. Wstępne założenia 
zakładają, że moc hydroelektrowni na stopniu wodnym poniżej Włocławka będzie 
wynosić ok. 70-90 MW. Bez wątpienia miastem, które może poszczycić się kilko-
ma znacznymi inwestycjami hydroenergetycznymi jest Bydgoszcz. W 2009 roku 
na terenie miasta działały trzy elektrownie wodne na rzece Brdzie, które łącznie 
wytwarzały 4,5 MW energii elektrycznej (elektrownia „Smukała”, elektrownia 
„Kujawska” na Wyspie Młyńskiej oraz elektrownia „Mewat”). Łączna produkcja 
energii elektrycznej na ciekach województwa kujawsko-pomorskiego wynosiła 
w 2009 roku 773 GWh, co stanowi ok. 24% zasobów hydroenergetycznych woje-
wództwa, z czego 90% tej wartości dostarcza elektrownia wodna we Włocławku. 
Udział małych elektrowni wodnych w produkcji energii elektrycznej w kujawsko- 
-pomorskim wynosi ok. 3%.

ŻYDOWO

KORONOWO

WŁOCŁAWEK

DĘBE

ŻUR

PORĄBKA-ŻAR
PORĄBKA

TRESNA ROŻNÓW

NIEDZICA

CZCHÓW

DYCHÓW

BOBROWICE

OTMUCHÓW

PILCHOWICE

BRZEG DOLNY (WAŁY)

ŻARNOWIEC

BIELKOWO

SOLINA

MYCZKOWCE



34 35www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl

Rys. 18. Lokalizacja głównych elektrowni wodnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

2.3.3.3. STOPIEŃ WODNY PONIŻEJ WŁOCŁAWKA

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego zaplanowano wybudowanie stopnia wod-
nego w Siarzewie na 708 km Wisły. Stopień w tej lokalizacji zostanie wybudowany 
pomiędzy lewym brzegiem rzeki a największą wyspą wiślaną Zieloną Kępą. Zakłada 
się, że na stopniu zostanie zamontowana elektrownia wodna o mocy 80 MW, która       
zostanie uruchomiona po 2018 r., a koszt jej budowy wyniesie 3,5 mld zł.

Korzyści wynikające z budowy stopnia wodnego w Siarzewie:
•  produkcja energii ze źródeł odnawialnych,
•  poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez zabezpieczenie stopnia we Wło-

cławku (zabezpieczenie przed erozją wgłębną w rzece),
•  zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na odcinku między 

istniejącym a projektowanym stopniem wodnym,

TORUŃ

BYDGOSZCZ

GRUDZIĄDZ

WŁOCŁAWEK

A Włocławek, 162 MW
B Gródek, 3,5 MW
C Żur, 8 MW
D Koronowo, 26 MW
E Tryszczyn, 3,4 MW
F Smukała, 4,2 MW

A

B
C

D

E
F

Planowana lokalizacja
stopnia wodnego Siarzewo

•  udrożnienie i aktywizacja szlaku wodnego, ustanowienie odpowiedniej klasy 
żeglowności Wisły i wykorzystanie jej na potrzeby gospodarcze,

•  wykorzystanie stopnia wodnego jako przeprawy zastępującej most,
•  wykorzystanie zbiorników dla celów turystyczno-rekreacyjnych,
•  poprawa retencji wód, zatrzymanie procesu stepowienia wielu obszarów 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rys. 19. Lokalizacja stopnia wodnego Siarzewo
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2.3.4. ENERGIA BIOMASY

Biomasa to najstarsze i najpowszechniej stosowane źródło energii odnawialnej.

Do biomasy zaliczamy całą istniejącą na naszej planecie materię organiczną, pocho-
dzenia zarówno roślinnego i zwierzęcego, ulegającą biodegradacji, czyli rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Zgodnie z Dyrektywą 2001/77/WE Unii Europejskiej termin „biomasa” oznacza 
„…podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości 
z przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa 
i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny 
frakcje odpadów przemysłowych i miejskich…”.

Według Dz.U.2010.34.182 § 1:

„…biomasa – stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, 
które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z pro-
dukcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także 
części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespeł-
niające wymagań jakościowych dla zbóż w zakupie interwencyjnym określonych  
w art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 z dnia 18 lipca 2008 r. ustanawiają-
cego procedury przejęcia zbóż przez agencje płatnicze lub agencje interwencyjne 
oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż (Dz. Urz. UE L 192 z 19.07.2008 r., 
str. 20) i ziarna zbóż, które nie podlegają zakupowi interwencyjnemu...”.

2.3.4.1. RODZAJE BIOMASY WYKORZYSTYWANE DO CELÓW 
ENERGETYCZNYCH

Biomasa występuje w różnych stanach skupienia, które cechują różne właściwości:

a) biomasa stała
• drewno i odpady z przemysłu drzewnego, w tym brykiet lub palety drzewne 

– produkowane z rozdrobnionych odpadów drzewnych, poprzez ich suszenie, 
mielenie i prasowanie,

• uprawy energetyczne – rośliny uprawiane specjalnie do celów energetycznych,

• produkty rolnicze i odpady organiczne z rolnictwa,
• niektóre odpady komunalne i przemysłowe,
• słoma,
• torf,

b) biomasa gazowa
• gaz błotny (biogaz) – powstaje w czasie beztlenowej fermentacji odpadów 

organicznych na wysypiskach śmieci i przy oczyszczalniach ścieków oraz odpa-
dów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych; w wyniku tego procesu wydziela 
się metan, dwutlenek węgla i woda, alkohol oraz niższe kwasy organiczne; 
w efekcie powstaje mieszanina gazów, której głównym składnikiem jest metan, 
wykorzystywany przez człowieka do produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

• gaz drzewny (holzgas) – powstaje w czasie kontrolowanego termicznego rozkła-
du drewna przy użyciu powietrza jako czynnika zgazowującego w urządzeniu 
zwanym gazogeneratorem; składa się przede wszystkim z niepalnego azotu 
oraz wodoru, tlenku węgla, niewielkiej ilości metanu, dwutlenku węgla i pary 
wodnej; posiada niższą wartość opałową niż biogaz; może być stosowany 
do zasilania silników spalinowych i kotłów,

c) biomasa ciekła – zgodnie z ustawą biopaliwową (Dz. U. z 2006 r. nr 169, poz. 
1199, z późn. zm.) to substancje, które nie spełniają norm jakościowych dla bio-
paliw i nie zostały przetworzone, zmodyfikowane chemicznie, skomponowane 
lub uszlachetnione przy użyciu substancji chemicznych lub syntetycznych, 
dypresatorów lub substancji ropopochodnych:

 - alkohole wytwarzane z roślin o dużej zawartości cukru,
 - oleje roślinne, wytwarzane z roślin oleistych przez tłoczenie, ekstrakcję 

lub za pomocą porównywalnych metod, czyste lub rafinowane, niemo-
dyfikowane chemicznie.

Biopaliwa – paliwa, które powstają z biodegradacji biomasy w czasie alkoholowej 
fermentacji węglowodanów; zgodnie z ustawą o biopaliwach i biokomponentach 
ciekłych (Dz.U. z 2006 r. nr 169, poz. 1199, z późn. zm.) dzielimy na:

a) benzyny silnikowe zawierające powyżej 5,0% objętościowo biokomponentów 
lub powyżej 15,0% objętościowo eterów,

b)  olej napędowy zawierający powyżej 5,0% objętościowo biokomponentów,
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c)  ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny – stanowiące 
samoistne paliwa,

d)  biogaz – gaz pozyskany z biomasy,

e)  biowodór – wodór pozyskiwany z biomasy,

f)  biopaliwa syntetyczne – syntetyczne węglowodory lub mieszanki syntetycz-
nych węglowodorów, wytwarzane z biomasy, stanowiące samoistne paliwa.

Bioetanol (C2H5OH, alkohol rolniczy) – powstaje zazwyczaj w procesie fermentacji 
skrobi i cukrów lub destylacji i rektyfikacji, może być syntetyzowany z mieszaniny 
dwutlenku węgla, wodoru i wody. Jest biokomponentem paliw silnikowych, wzbo-
gaconych o wysokooktanowe składniki tlenowe, co pozwala ograniczyć ilość ołowiu 
w paliwie oraz zredukować emisję tlenku węgla. Powoduje jednak zmętnienie paliwa 
i szybszą korozję poprzez przyśpieszenie chłonięcia wody.

Biometanol (CH3OH) – powstaje w czasie suchej destylacji roślinnej biomasy lub 
w czasie syntezy gazu w procesie pirolizy (rozkładu termicznego bez kontaktu 
z tlenem i innymi czynnikami utleniającymi). Wykorzystywany jest jako zamiennik 
paliw stosowanych w silnikach lotniczych i sportowych z zapłonem iskrowym lub 
jako rozpuszczalnik.

Biodisel – olej napędowy, który stanowi lub zawiera komponent estrów roślinnych, 
w Europie głównie metylowy ester rzepakowy (MER). Ulega szybszej degradacji niż 
olej napędowy, łatwo się rozpuszcza, a jego spalanie powoduje mniejszą emisję gazów 
cieplarnianych niż w przypadku zwykłego oleju napędowego. Może być stosowany 
samodzielnie jako czyste paliwo i oznacza się go wtedy symbolem B 100. W tej postaci 
wykorzystywany jest najczęściej do napędu silników pracujących na zbiornikach 
wodnych, autobusów miejskich lub maszyn rolniczych pracujących na chronionych 
obszarach. Stosuje się również mieszanki biodisla i oleju napędowego i tak np. mie-
szanka B 20 zawiera 20% estrów roślinnych i 80% oleju napędowego. Wprowadzenie 
5-8% MER do oleju napędowego nie wymaga tworzenia specjalnej sieci dystrybucji 
takiego paliwa. Ester ten poprawia właściwości smarne oleju napędowego i może 
zastępować niektóre jego składniki syntetyczne. MER stosowany jest również zamiast 
oleju opałowego lub jako dodatek do niego.

Rośliny energetyczne

W celu pozyskiwania biomasy uprawia się również specjalne gatunki roślin. Ro-
ślinami energetycznymi nazywamy takie, które szybko rosną i po wysuszeniu 
dają duże plony, są odporne na szkodniki i mało wymagające, a ich uprawa nie 
jest droga. Uprawa tych roślin może odbywać się na glebach, które nie nadają się 
do uprawy żywności.

Do roślin energetycznych zaliczamy m.in: wierzbę energetyczną, malwę pensylwańską, 
topinambur, miskant olbrzymi, różę bezkolcową, rdest, trzcinę pospolitą.

a) Wierzba wiciowa (energetyczna) – Salix viminalis L. – rośnie bardzo szybko 
i pierwsze zbiory następują 2-3 lata od posadzenia. Z hektara upraw w ciągu 
roku można uzyskać średnio 10 ton suchej masy. Roślina ta jest mrozoodporna 
i posiada małe wymagania glebowe. Zawiera duże ilości salicylanów i dzięki 
temu nie jest podgryzana przez zwierzęta. Może być uprawiana na każdym 
terenie, zarówno suchym, jak i podmokłym. Z założonej plantacji można korzy-
stać przez 30 lat. Wierzbę tę charakteryzuje bardzo duży przyrost roczny masy 
drzewnej. Gdybyśmy porównywali 1 ha wierzby i 1 ha lasu gospodarczego, 
to z wierzby uzyskamy około 14 razy więcej masy drzewnej. Wydajność 1 ha 
plantacji to około 30-40 ton masy drzewnej co roku, a to wystarczy do ogrzania 
domu o powierzchni 150 m2. Wierzba ta nie posiada korzenia palowego tylko 
korzenie kłączaste o dł. 4,5 m, dzięki temu łatwo zlikwidować jej plantacje. 
Wartość energetyczna wierzby wynosi ok. 19,8 MJ/kg.

Fot. 1. Wierzba wiciowa
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b) Malwa pensylwańska (ślazowiec pensylwański) – Sida hermaphrodita (L.) Rusby – 
pochodzi z Ameryki Płn. Jest byliną, którą można użytkować przez 20-30 lat. Plon, 
którego wielkość uzależniona jest od nawożenia, stanowią zamierające jesienią 
pędy o grubości około 5-40 mm oraz wysokości do 500 cm, które cechuje niska 
wilgotność ok. 15-30%. Z 1 ha plantacji można uzyskać do 40 ton suchej masy; 
wartość energetyczna plonu wynosi ok. 15 MJ/kg. Roślina ta rośnie na glebach 
do V klasy, o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Malwa jest wrażliwa 
na zachwaszczenie. Plon uzyskuje się dopiero w trzecim roku uprawy.

c) Topinambur (słonecznik bulwiasty) – Helianthus tuberosus L. – należy do rodziny 
astrowatych i pochodzi z Ameryki Płn. Osiąga wysokość 2-4 m, ma szerokie 
(około 20 cm) liście i rozbudowany system korzeniowy zakończony bulwami. 
W Polsce zarejestrowane są dwie odmiany tego gatunku: Albik o białych ma-
czugowatych bulwach i Rubik z czerwonymi bulwami. Może być uprawiany 
w każdych warunkach, ale słabo rośnie na terenach podmokłych i kwaśnych. 
Bulwy są mrozoodporne i dzięki temu plantacje mogą się odnawiać w sposób 
samoistny. Z uprawy zbiera się masę zieloną oraz bulwy. Z plantacji można 
zbierać 3 pokosy o długości około 20-30 cm. Bulwy zbiera się późną jesienią. 
Z 1 ha uprawy w Polsce zbiera się zwykle około 10-16 ton suchej masy. Ro-
ślina ta od wieków wykorzystywana jest na świecie do celów spożywczych. 
W energetyce topinambur wykorzystywany jest do spalania bezpośredniego 

Fot. 2. Malwa pensylwańska

lub po przetworzeniu na brykiet lub palety oraz, po zakiszeniu, do produkcji 
etanoli i biogazu. Topinambur może być stosowany do rekultywacji terenów 
zniszczonych przez przemysł lub gospodarkę komunalną.

Drewno kawałkowe

W Polsce drewno ma duże znaczenie w pozyskiwaniu energii do celów cieplnych. 
Drewno w energetyce dzielone jest na trzy kategorie: drewno leśne, drewno z celo-
wych upraw energetycznych oraz drewno z odzysku, wcześniej używane do innych 
celów. W celach energetycznych czynnikiem branym pod uwagę jest wartość opałowa 
drewna określająca, ile energii można z niego pozyskać. Im wartość ta jest wyższa, 
tym drewno posiada lepsze właściwości energetyczne, przy czym bardzo ważna jest 
również jego wilgotność.

Największą wartość opałową posiada drewno z drzew liściastych, w tym zwłaszcza 
grabu, buka i dębu. Wśród drzew iglastych największą wartość opałową wykazuje 
drewno z daglezji, sosny i modrzewia.

Fot. 3. Topinambur
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2.3.4.2. SYTUACJA W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Rynek biomasy w Polsce systematycznie i dynamicznie rośnie. Szacuje się, iż w naj-
bliższej przyszłości biomasa obok energii wiatrowej będzie odgrywała główną rolę 
w produkcji energii z OZE.

Biomasa wykorzystywana jest chętnie przez spółki energetyczne jako samodzielne 
paliwo lub współspalana z drewnem. Według Polskiej Izby Gospodarczej Energii Od-
nawialnej prawie 90% zużytej w 2010 r. energii z odnawialnych źródeł to tzw. zielone 
ciepło. Składała się na nie głównie energia wytwarzana z biomasy stałej w źródłach 
nieprzyłączonych do sieci (ok. 95% wolumenu zielonego ciepła). Pozostała zielona 
energia cieplna generowana była w sieciowych źródłach w oparciu o biomasę stałą 
oraz przez pompy ciepła i kolektory słoneczne. Według raportu „Energia odnawial-
na w Polsce 2012” Gramwzielone.pl w 2011 roku wolumen energii wytworzonej 
we współspalaniu zwiększył się w stosunku do 2010 roku o 18%.

W przypadku produkcji energii z biomasy problemem w Polsce jest zbyt mały dostęp 
do surowca pochodzącego z produkcji rolnej. Biomasa do polskich elektrociepłowni 
i elektrowni w większości importowana jest z zagranicy, m.in. Europy Wschodniej, 
Azji i Afryki. Popyt na biomasę dostrzega coraz więcej firm, które zakładają w tym 
celu plantacje roślin energetycznych. Przykładem jest tworzona na Pomorzu przez 
spółkę International Paper Kwidzyn największa w Europie plantacja biomasy ener-
getycznej, która zajmować ma powierzchnię 25 tys. ha.

W najbliższych latach Ministerstwo Gospodarki chce promować wykorzystanie bio-
masy w mniejszych lokalnych elektrowniach oraz rozwój biogazowni na obszarach 
wiejskich.

Biogazownia to instalacja służąca do produkcji biogazu z biomasy roślinnej, odpadów 
z przemysłu rolnego, spożywczego, odchodów zwierzęcych, biologicznego osadu 
ze ścieków. Wyróżniamy trzy rodzaje biogazowni w zależności od rodzaju materii 
organicznej, jaka jest używana:

a) biogazownia na składowisku odpadów – biogaz powstaje podczas rozkładu 
części organicznej znajdującej się w odpadach komunalnych, podukcja biogazu 
na składowisku może trwać nawet 20 lat od momentu zdeponowania odpadów.

b) biogazownia rolnicza – wsadem w typowych biogazowniach rolniczych są ki-
szonka kukurydzy oraz gnojowica, przy czym 75% stanowi kiszonka z kukurydzy, 
zaś gnojowica 25%. Zaletą tego typu biogazowni jest duża stabilność procesu 
oraz wysoka wydajność produkcji biogazu. 

c) biogazownia przy oczyszczalni ścieków – wsadem w biogazowni są osady 
ściekowe. Dzięki fermentacji, dochodzi do neutralizacji bakterii chorobotwór-
czych, wirusów oraz pasożytów. Z 1 tony mokrych osadów ściekowych można 
uzyskać od 35 do 280 m3 biogazu, w zależności od składu osadu.

Rys. 20. Schemat biogazowni

Ze względu na wysoką kulturę rolniczą województwo kujawsko-pomorskie ma do-
godne warunki do upraw roślin energetycznych (duży areał, który może być prze-
znaczony pod ich uprawę) i zaliczane jest do terenów o jednym z największych 
potencjałów, jeżeli chodzi o tzw. biogaz rolniczy. Jedną z najbardziej znanych in-
westycji zrealizowanych w województwie kujawsko-pomorskim jest biogazownia 
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przy gorzelni w Mełnie (nie licząc największej w Polsce biogazowni zlokalizowanej 
w miejscowości Liszkowo k. Inowrocławia, której łączna moc to 2,1 MW). Powstała 
w 2012 roku, łączna moc energii elektrycznej wynosi 1,36 MW, a energii cieplnej  
– 1,54 MW. Wykorzystywanym substratem jest wywar pogorzelniany. Jedna z instalacji 
do wykorzystywania biogazu składowiskowego zlokalizowana jest na składowisku 
w Toruniu. Od 2009 r. składowisko jest nieczynne i jedyną działalnością, jaką się tam 
prowadzi, jest właśnie odzyskiwanie gazu wysypiskowego. Uwalniający się biogaz 
jest spalany w trzech kogeneratorach o łącznej mocy 1324 KWe (wytwarzana jest 
energia cieplna oraz elektryczna).

2.3.5. ENERGIA GEOTERMALNA

Energia geotermalna to ciepło wnętrza Ziemi. Zbadano, że temperatura Ziemi wzrasta 
wraz z przesuwaniem się w głąb skorupy ziemskiej. Jej źródłem jest powolny rozpad 
pierwiastków radioaktywnych, tj. uranu czy toru, którym towarzyszy wydzielenie się 
energii termicznej.

Wykorzystywanie energii wnętrza Ziemi wiąże się z bardzo wysokimi kosztami inwe-
stycyjnymi, ponadto jest ściśle powiązane z budową geologiczną skorupy ziemskiej 
na danym obszarze.

Głównym sposobem pozyskiwania energii geotermalnej jest wykonywanie odwier-
tów do pokładów gorących wód geotermalnych. W pewnej odległości od otworu 
czerpalnego wykonuje się drugi otwór, tzw. zrzutowy, którym wodę geotermalną, 
po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża.

Wody geotermalne są z reguły mocno zasolone, jest to powodem szczególnie 
trudnych warunków pracy elementów armatury instalacji geotermicznych, a także 
wzrostu kosztów jej eksploatacji.

Energia geotermalna przejawia się w postaci gorących wód lub skał.

Uznaje się, że wydobycie wód geotermalnych jest opłacalne, gdy woda zalegająca 
nie głębiej niż 2,5 km osiąga temperaturę 65°C, jej zasolenie nie przekracza 30 g/l, 
a wydajność jest rzędu 100 – 200 m3/h.

2.3.5.1. SPOSOBY WYKORZYSTANIA ENERGII GEOTERMALNEJ

Energię geotermalną wykorzystują:

Ciepłownie geotermiczne

Obecnie na terenie Polski funkcjonuje osiem geotermalnych zakładów ciepłow-
niczych: Bańska Niżna (4,5 MJ/s, docelowo 70 MJ/s), Pyrzyce (15 MJ/s, docelowo 
50 MJ/s), Stargard Szczeciński (14 MJ/s), Mszczonów (7,3 MJ/s), Uniejów (2,6 MJ/s), 
Słomniki (1 MJ/s), Lasek (2,6 MJ/s) oraz Klikuszowa (1 MJ/h). Wciąż planuje się kolejne,  
m.in. w Toruniu.

Zasoby hydrotermiczne 
 – złoża wody, pary  
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o wysokiej temperaturze,  
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Rys. 21. Ośrodki geotermalne na terenie Polski

Pompy ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej ze źródła niskotempera-
turowego, określanego jako dolne źródło ciepła i przekazywanie jej na wyższy po-
ziom energetyczny, określany jako górne źródło ciepła. Pompy ciepła wykorzystują 
niskotemperaturowe źródła geotermalne (0-60°C), które trudno byłoby wykorzystać 
w inny sposób. Najczęstsze zastosowanie w Polsce mają pompy ciepła wykorzystujące 
ciepło gruntu poprzez tzw. kolektor gruntowy (kolektor ziemny). Możemy wyróżnić 
pompy ciepła z poziomym lub z pionowym gruntowym wymiennikiem ciepła.

Pompy ciepła mogą wykorzystywać również ciepło pochodzące z:
• wód gruntowych,
• wód powierzchniowych,
• powietrza atmosferycznego.
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Aby transport energii w pompie ciepła był możliwy, potrzebne jest doprowadzenie 
energii elektrycznej.

Elektrownie geotermiczne

Zasoby wody o temperaturze 120-150°C przeznaczane są do produkcji energii. Niestety, 
w Polsce nie ma podstaw do budowy elektrowni geotermalnych, przetwarzających 
ciepło na energię elektryczną, gdyż temperatura zasobów jest za niska.

2.3.5.2. SYTUACJA W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Stwierdzono, że w Polsce korzystne warunki geotermalne występują na obszarze 
ponad 250 tys. km2 (około 80% powierzchni kraju).

Uznaje się, iż wydobywalne zasoby wód geotermalnych są najbogatszym źródłem 
energii w Polsce zaraz po zasobach węgla kamiennego. Ich ilość przekracza szaco-
wane ilości węgla brunatnego, ropy i gazu.

Na terenie Polski wyróżniamy 3 prowincje geotermalne: centralnoeuropejską, 
przedkarpacką i karpacką. Temperatura wody występującej na tych obszarach 
w skałach osadowych na głębokości od 1 do 10 km wynosi 30-100°C (lokalnie 
nawet 200°C). 

Jako najbardziej korzystne szacuje się wykorzystanie wód geotermalnych w obrębie 
niecki podhalańskiej, a także okręgu grudziądzko-warszawskiego oraz szczecińskie-
go. Regiony te w dużym stopniu pokrywają się z obszarami o dużym zagęszczeniu 
ludności, obszarami silnie uprzemysłowionymi oraz rejonami intensywnych upraw 
rolniczych i warzywniczych. Na terenach tych leżą m.in. takie miasta jak: Warszawa, 
Poznań, Szczecin, Łódź, Toruń i Płock.

Naturalne wypływy wód geotermalnych na terenie Polski zdarzają się bardzo rzadko. 
Występują m.in. na terenie Sudetów – Cieplice, Lądek Zdrój.

Na terenie woj. kujawsko-pomorskiego istnieją 2 odwierty wód geotermalnych, 
są to odwierty na terenie uzdrowisk w Ciechocinku i w Maruszy k. Grudziądza. Pla-
nowana jest budowa kompleksu basenów termalnych w Toruniu.
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Rys. 22. Wielkość zasobów w okręgach geotermalnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego  
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3. JAKIE KORZYŚCI I TRUDNOŚCI 
WIĄŻĄ SIĘ Z WYKORZYSTANIEM 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII?

3.1. KORZYŚCI
• budowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju,
• oszczędzanie zasobów paliw kopalnych,
• realizacja zobowiązań unijnych i międzynarodowych (Polska zobowiązała się 

do zwiększenia produkcji energii z OZE do 15% do 2020 r.),
• stosowanie technologii przyjaznej środowisku,
• dywersyfikacja źródeł dochodów producentów energii, społeczności lokal-

nych, gmin,
• wykorzystanie lokalnego źródła energii (mniejsze straty przesyłowe),
• zagospodarowanie odpadów przemysłowych, np. drzewnego, papierniczego, 

rolniczego, odpadów komunalnych,
• promocja gminy jako przyjaznej innowacjom i inwestorom,
• obniżenie rachunków za energię elektryczną i ciepło,
• zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się 

od dostaw oraz awarii energetycznych,
• uniezależnienie się od rosnących cen prądu,
• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym CO2.
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3.2. TRUDNOŚCI
• energia z biomasy: duże uprawy roślin energetycznych zmniejszają bioróż-

norodność środowiska poprzez wprowadzenie monokultur; jeśli biomasa jest 
zanieczyszczona nawozami sztucznymi, pestycydami lub innymi związkami 
chemicznymi, jej spalanie powoduje powstanie związków o toksycznym i ra-
kotwórczym działaniu;

• energia z wnętrza Ziemi: w przypadku wykorzystania wód głębinowych ist-
nieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych 
i głębinowych pierwiastkami promieniotwórczymi;

• energia wiatrowa: elektrownie wiatrowe są uzależnione od warunków pogo-
dowych (zmienność prędkości wiatru) i wymuszają na tradycyjnej energetyce 
utrzymywanie rezerwy mocy, tak aby w każdej chwili można było zastąpić lub 
uzupełnić spadek mocy dostarczanej przez elektrownie wiatrowe; budowa 
instalacji energetycznych wpływa na krajobraz,powoduje negatywny wpływ 
na populacje ptaków i nietoperzy; pracująca turbina wiatrowa emituje cha-
rakterystyczny modulowany dźwięk oraz infradźwięki;

• energia Słońca: pozyskiwanie energii elektrycznej uzależnione jest od zmien-
ności nasłonecznienia; wysokie koszty inwestycyjne budowy elektrowni 
słonecznych;

• energia wody: budowa elektrowni zmienia krajobraz otoczenia – aby uzy-
skać wysoki poziom wody, często trzeba zalać ogromne obszary dolin rzek; 
budowa zapory sprawia, że rozwijają się zupełnie inne organizmy niż przed 
jej powstaniem.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie wzrasta. Zrównoważona 
gospodarka energią zakłada wykorzystywanie, oprócz paliw kopalnych, odnawialnych 
źródeł energii. Dzięki wykorzystaniu energii z odnawialnych źródeł zakłada się m.in. 
redukcję emisji dwutlenku węgla oraz spowolnienie wzrostu cen energii.

4. GAZ Z ŁUPKÓW

4.1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA  
I GENEZA POWSTANIA GAZU

Gaz ziemny – to związek organiczny zaliczany do paliw kopalnych, często jego miej-
sca występowania związane są z występowaniem ropy naftowej lub gazu ziemnego. 
Wypełnia on puste przestrzenie wewnątrz skorupy ziemskiej, czasem w złożach 
panuje wysokie ciśnienie. W ponad 90% składa się on z metanu, ale również etanu, 
propanu i butanu. Jego skład może być różny w zależności od miejsca wydobycia. 
Gaz ziemny jest paliwem kopalnym, ale podstawowy składnik gazu, czyli metan, 
można również wyprodukować na drodze fermentacji metanowej. Metan wchodzi 
również w skład gazu wysypiskowego i biogazu.

Powstanie gazu ziemnego

Gaz ziemny powstał w wyniku długotrwałego procesu gnicia materii organicznej – 
martwych szczątków roślinnych i zwierzęcych przykrytych grubą warstwą osadów 
ilastych. Pod wpływem ogrzewania ciepłem Ziemi z gnijących szczątków wytrąciła 
się ropa naftowa, a następnie gaz ziemny, który unosił się do góry. W niektórych 
miejscach gromadził się on w porowatych skałach przykrytych od góry warstwą 
nieprzepuszczalnych skał.

Do czego wykorzystuje się gaz ziemny?

Gaz ziemny znajduje zastosowanie w przemyśle, ale także w gospodarstwach do-
mowych. Znamy go chociażby z kuchenek gazowych. W wielu krajach gaz ziemny 
wykorzystuje się także w celu wytwarzania energii elektrycznej. Wobec postępują-
cego wyczerpywania się surowców energetycznych na świecie znacznie wzrośnie 
zapotrzebowanie na gaz ziemny. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrosło ono o 28% 
w skali świata, a w UE o 16% (www.polsl.pl). W kolejnych latach przewiduje się dalszy 
wzrost tego zapotrzebowania.
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Gaz z łupków

Złoża gazu ziemnego dzieli się na konwencjonalne i niekonwencjonalne (gaz z łupków 
i gaz zamknięty). Technologia wydobywania gazu ze złóż konwencjonalnych znana 
jest już od XIX w. Złoża niekonwencjonalne, gdzie gaz znajduje się w niewielkich 
porach skalnych, nastręczają znacznie większych problemów w eksploatacji.

Rys. 23. Struktura skał, w których znajduje się gaz ziemny

Gaz z łupków – gaz ziemny wydobywany z pokładów skał łupkowych, pod względem 
chemicznym jest identyczny jak ten wydobywany w konwencjonalny sposób. Skały 
łupkowe powstały z drobnego osadu morskiego i rzecznego złożonego głównie 
ze szczątków organicznych. Wiek takich skał szacuje się na 460-420 milionów lat. 
Rozkładające się w wysokiej temperaturze szczątki organiczne utworzyły gaz ziemny, 
który pozostał uwięziony w skale.

konwencjonalna
skała zbiornikowa

niekonwencjonalna skała zbiornikowa
gaz zamknięty (tight gas)

niekonwencjonalna skała zbiornikowa
gaz w łupkach (shale gas)

gaz zamknięty (tight gas)
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Rys. 24. Mapa geologiczna Polski z uwzględnieniem najważniejszych złóż ropy i gazu ziemnego

Głównym rejonem pozyskiwania gazu ziemnego jest Niż Polski, w szczególności rejony 
przedsudecki i wielkopolski. Znajduje się tam 66% udokumentowanych zasobów. 
W mniejszych ilościach występuje również na przedgórzu Karpat (30% zasobów) oraz 
polskiej strefie Morza Bałtyckiego (3,5% zasobów). Złoża konwencjonalne są szaco-
wane na 98 mld metrów sześciennych.

W Polsce wydobywane są dwa gatunki gazu ziemnego różniące się między sobą 
kalorycznością, czyli ilością energii uzyskiwanej w procesie spalania oraz ceną:

• wysokometanowy (powyżej 85% metanu w gazie),
• zaazotowany – tańszy, można go przetworzyć na gaz wysokometanowy.

W Polsce gaz ziemny jest wykorzystywany w niewielkim zakresie ze względu na sto-
sunkowo duże zasoby innych paliw kopalnych. W 2012 r. zużycie krajowe gazu ziem-
nego wyniosło 15,8 mld m3. W tym okresie wydobycie krajowe w przeliczeniu na gaz 
ziemny wysokometanowy osiągnęło 4,4 mld m3.
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4.2. SYTUACJA W POLSCE

Wielkość złóż niekonwencjonalnych gazu ziemnego w Polsce szacuje się na 1,4 bln m3 
(Wood Mackenzie) lub według innych szacunków na 3 bln m3 (Advanced Resources 
International). Natomiast zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Państwowy 
Instytut Geologiczny w Polsce może być około 150 mld m³ gazu z łupków. Dla porów-
nania zasoby gazu z łupków w Stanach Zjednoczonych szacuje się na ok. 25 bln m3.

Dopiero badania prowadzone na przestrzeni następnych kilku lat pozwolą na do-
kładniejszą ocenę polskich zasobów gazu ziemnego i dadzą odpowiedź na pytanie, 
czy jego eksploatacja jest ekonomicznie uzasadniona. Pierwsze wiercenie rozpo-
częło się w czerwcu 2010 r. w rejonie Łebienia (woj. pomorskie). Wiercenia oraz 
inne prace geologiczne składające się na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu 
z łupków będą prowadzone przez podmioty, które uzyskały odpowiednie koncesje 
poszukiwawczo-rozpoznawcze. Kontrolę nad poszukiwaniami gazu z łupków spra-
wuje Ministerstwo Środowiska. Do 1 stycznia 2013 r. Minister Środowiska wydał już 
113 koncesji (stan na 1.01.2013 r.). Trzydzieści z nich otrzymały polskie firmy. Gaz 
z łupków na terenie Polski poszukiwany jest przez 19 spółek. Do tej pory wykonano  
39 odwiertów rozpoznawczych. Według Ministerstwa Środowiska do końca 2020 roku 
planowane jest wykonanie około 270 odwiertów poszukiwawczych. Koszt jednego 
odwiertu, w zależności od szacunków, to 10-15 mln dolarów. 

4.3. WYDOBYCIE GAZU Z ŁUPKÓW, WIERCENIA

Złoża niekonwencjonalne są znane od dawna, uchodziły jednak powszechnie 
za nieopłacalne w eksploatacji. Zawartość gazu w jednostce objętości skały jest 
niewielka w porównaniu ze złożami konwencjonalnymi, złoża są rozproszone 
na dużej przestrzeni dziesiątek tysięcy kilometrów kwadratowych, a skały, w których 
się znajdują mają bardzo niewielką przepuszczalność. Dopiero ostatnie dziesię-
ciolecie przyniosło znaczny rozwój technologii wydobywczych, które pozwoliły 
na rentowne wydobycie.

 

Rys. 25. Wydobycie konwencjonalnego gazu ziemnego i gazu z łupków
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Przed rozpoczęciem prac wydobywczych należy:

1. Rozpoznać warunki geologiczne:
• głębokość występowania złoża,
• miąższość i rozprzestrzenienie formacji gazonośnych,
• tektonikę,
• stopień konfliktowości z innymi złożami.

2. Rozpoznać warunki hydrogeologiczne:
• środowisko wodno-gruntowe,
• poziomy wodonośne – głębokość występowania, izolacja od powierzchni 

terenu, kierunki przepływu w warstwach wodonośnych, miąższość warstw 
wodonośnych, ciśnienia.

3. Rozpoznać warunki środowiskowe – stan bazowy.

Gaz niekonwencjonalny (z łupków) wydobywa się za pomocą odwiertów:
• pionowych – pozwalających na osiągnięcie odpowiedniej głębokości, odwierty 

mają różną głębokość zależnie od złoża, w warunkach polskich 3-4,5 km,
• poziomych – liczba takich odwiertów z jednej lokalizacji może sięgać nawet 

20, długość takiego odwiertu to zwykle ok. 3,5 km.

Po wykonaniu odwiertów dokonuje się zabiegów szczelinowania hydraulicznego, 
które powodują poprawę przepuszczalności skały. Wtłacza się do skał wodę pod 
ciśnieniem 600 atmosfer oraz drobnoziarnisty piasek wciskający się w powstałe 
w skale pęknięcia, który uniemożliwia ich ponowne zamknięcie. Wraz z rozwojem 
technologii woda oraz piasek zostały zastąpione bardziej zaawansowanymi płyna-
mi oraz materiałami ceramicznymi o regulowanej lepkości i wielkości w zależności 
od złoża. Do wody dodaje się również różnorodne substancje chemiczne.

Rys. 26. Ile litrów wody trzeba, by wyprodukować 1 mln Btu* energii z różnych surowców?

Rys. 27. Co pompuje się pod ziemię podczas wierceń?
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*Btu - jednostka termalna, ok. 1055 dżuli
Źródło: Chesapeake, Colorado School of Mines

99,51% WODA

0,49% PŁYN SZCZELINUJĄCY

w tym:
0,123 kwas (podobny do używanego do czyszczenia basenów)
0,088 nafta (stosowana w przemyśle kosmetycznym)
0,085 izopropanol (składnik płynu do czyszczenia, np. szkła)
0,060 chlorek potasu (znajduje zastosowanie w nawozach mineralnych)
0,056 guma guar (polimer używany w przemyśle kosmetycznym)
0,043 glikol (używany w zimowych płynach do spryskiwaczy)
0,011  węglan sodu (używany do zmiękczania wody)
0,010  chlorek sodu (sól kuchenna)
0,007 sól borowa (używana w proszkach do prania)
0,004  kwasek cytrynowy (stosowany w przemyśle spożywczym)
0,002 N,N-dimetyloformamid (używany w przemyśle farmaceutycznym)
0,001  aldehyd glutarowy (używany np. do sterylizacji narzędzi medycznych)
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Konstrukcja otworu pionowego powinna zapewnić izolację poszczególnych prze-
wiercanych warstw.

Rys. 28. Odwiert pionowy wykonany w sposób izolujący przewiercane warstwy gleby

Na pojedynczym odwiercie poziomym wykonuje się od 10 do 30 zabiegów szcze-
linowania hydraulicznego. Zasoby wody przechowuje się zazwyczaj w sztucznych 
zbiornikach. Część zatłoczonego płynu wraca na powierzchnię jako płyn zwrotny, ale 
jego skład chemiczny jest zmieniony w wyniku ługowania skał. Płyn zwrotny może 
być do pewnego stopnia powtórnie wykorzystany.
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Rys. 29. Woda w procesie szczelinowania hydraulicznego

Efektywne wykorzystanie złoża wymaga stosunkowo gęstej siatki odwiertów. Po-
wierzchnia obszaru zajmowanego na potrzeby prowadzenia poszukiwania i eksplo-
atacji gazu z łupków wynosi zwykle od 0,5 do 3 ha. Na tym terenie charakterystyczne 
są zbiorniki na płyny technologiczne. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia 
infrastruktura drogowa dla ciężkich pojazdów.

4.4. ZALETY I WADY WYDOBYCIA GAZU Z ŁUPKÓW

Zalety:
• zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i uniezależnienie się 

w pewnym stopniu od dostaw gazu z zagranicy,
• stosunkowo niskie (w porównaniu do wydobycia węgla) koszty inwestycyjne, 

krótki czas budowy i duża elastyczność w eksploatacji,
• nowe miejsca pracy,
• surowiec bardziej przyjazny środowisku niż węgiel, zmniejszenie emisji CO2.
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Wady:
• zanieczyszczenie wód gruntowych substancjami, które mogą w niekontrolo-

wany sposób do nich przenikać, takimi jak np. rtęć, arsen i radon,
• zanieczyszczenie wód gruntowych metanem, co może prowadzić do wybuchów,
• emisja do atmosfery gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń,
• zmiany w krajobrazie – zajęcie dużej powierzchni pod wiertnie, drogi, parkingi,
• hałas,
• degradacja gleby i gruntu,
• duże zużycie wody, zaburzenie stosunków hydrologicznych na danym obszarze,
• przy wydobywaniu gazu z łupków zużywa się znaczne ilości wody.

 

Rys. 30. Potrzeby wodne w wydobyciu gazu z łupków

Gwarantem bezpiecznej eksploatacji złóż niekonwencjonalnych jest:
• wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych,
• stosowanie nowoczesnych technologii i osiągnięć nauki,
• przeprowadzenie konsultacji społecznych,
• ochrona zasobów wodnych,
• monitoring.

~18 tys. m3

~180 tys. m3 ~144 tys. m3

1 otwór
z odwiertem poziomym

Czas zatłoczenia: 26 godz.
(ok. 700 m3/h)

10 otworów
z odwiertem poziomym

10 otworów
z odwiertami poziomymi 

przy 20% ponownym 
wykorzystaniu wody

Objętość 18 000 m3  wody odpowiada
rocznemu zapotrzebowaniu na wodę 
dla 329 osób lub też dziennemu 
zapotrzebowaniu wody dla 120 000 osób, 
przy założeniu średniego dobowego 
zużycia wody na poziomie 150 litrów.

5. BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE
Od 2009 r. na terenie naszego kraju obowiązują znowelizowane przepisy prawne 
Ustawa Prawo Budowlane, które wprowadzają obowiązek sporządzania dla nowo 
powstałych budynków tzw. certyfikatów energetycznych. Certyfikat energetyczny 
(inaczej świadectwo charakterystyki energetycznej lub paszport energetyczny) 
to informacja o stanie energetycznym budynku. Określa jego klasę energetyczną, 
czyli energochłonność wyrażoną ilością energii w kWh na 1 m2 w roku. Obowiązek 
dostarczenia certyfikatu w przypadku nowych budynków leży po stronie inwestora, 
w przypadku sprzedaży lub wynajmu po stronie sprzedającego/wynajmującego.

Dom niskoenergetyczny (dom energooszczędny) to budynek, który cechuje niższe 
niż w przypadku tradycyjnego budownictwa zapotrzebowanie na ciepło. 

Porównanie zużycia energii cieplnej w domu:
• tradycyjnym wynosi od 100 do 120 kWh/m2/rok (zdarza się, że budynki np. z lat 

70.-90. XX w. mają wyższe zapotrzebowanie na energię, wynoszące od 150 
do 200 kWh/m2/rok),

•  energooszczędnym wynosi 30-70 kWh/m2/rok
 -  niskoenergetycznym – 15-30 kWh/m2/rok
 -  pasywnym poniżej 15 kWh/m2/rok

 › autonomicznym, który jest rodzajem domu pasywnego – jest 
on tak zaprojektowany, by mógł funkcjonować niezależnie 
od zewnętrznej infrastruktury, czyli bez dostaw energii i wody 
z zewnątrz oraz odbierania ścieków i burzówki,

 -  zeroenergetycznym (budynek zerowej energii netto – ZNE) – budynek 
o zerowym zużyciu energii i zerowej emisji dwutlenku węgla rocznie, 
samowystarczalny energetycznie,

 -  plus-energetycznym – samowystarczalny energetycznie, dodatkowo 
wytwarza nadwyżkę energii w ciągu roku, która może być sprzedawana 
do sieci, nieokreślone wymagania energetyczne.
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Rys. 31. Maksymalne zapotrzebowanie na energię przez różne typy domów

Dlaczego warto mieć energooszczędny dom?
• jest tańszy w utrzymaniu dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na energię, 

(widać to w szczególności zimą, gdy nakłady na ogrzewanie zwłaszcza w do-
mach tradycyjnych są bardzo wysokie),

• zapewnia komfortowy klimat wnętrza, gdyż temperatura wewnątrz budynku 
podlega zmianom rocznym,

• jest wygodny w użytkowaniu, bowiem większość użytych technologii grzew-
czych i wentylacyjnych jest bezobsługowa,

• jest ekologiczny, bo wykorzystuje odnawialne źródła energii i nie zanieczysz-
cza przy tym środowiska.

Jedyną wadą domu energooszczędnego są jego koszty budowy, które przewyższają 
średnio o ok. 10-30% koszty budowy domu tradycyjnego. Należy jednak pamiętać, 
że poniesione wydatki zwrócą się po 10-15 latach użytkowania budynku.
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Podstawowe zasady budowy domu energooszczędnego
• właściwy projekt architektoniczno-budowlany z uwzględnieniem ukształ-

towania terenu, stron świata, w tym nasłonecznienia oraz kierunku wiatru,
• zwarta, prosta bryła budynku bez załamań, uskoków i wnęk, skomplikowanych 

pod względem konstrukcyjnym, tzw. właściwa architektura domu,
• korzystanie z technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii 

wybiórczo lub w systemach hybrydowych (np. minielektrownia wiatrowa plus 
fotoogniwa),

• odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń – stosownie do stron świata, tak 
aby możliwe było pozyskiwanie jak największej ilości darmowej energii słonecznej,

• częste stosowanie przeszkleń, tzw. łapaczy energii, na południowej elewacji 
budynku,

• wykorzystywanie naturalnych źródeł światła,
• wysoka izolacyjność cieplna ścian, drzwi, okien oraz dachu,
• odpowiednie rozmieszczenie instalacji tak by długość kanałów, rur i oka-

blowania była jak najkrótsza z możliwych,
• kontrolowana wentylacja z rekuperatorem pozwalająca odzyskiwać ciepło 

z powietrza wywiewanego, zapewniając dobry klimat w domu,
• eliminacja mostków termicznych, zadbanie o ciągły charakter izolacji cieplnej. 

Sprzyja temu prosta bryła budynku. Trzeba poprawnie wykonać miejsca, w któ-
rych powstawać mogą mostki cieplne, czyli żelbetowe wzmocnienia konstrukcji 
ścian nośnych, takie jak wieńce, nadproża, słupki, styk dachu ze ścianami, styk 
fundamentów ze ścianami, miejsca wokół okien i drzwi.

Budowa domu energooszczędnego gwarantuje mniejsze straty energii, a tym 
samym większe oszczędności w budżecie domowym.

Użycie odpowiednich materiałów i technologii znacząco wpływa na przedłużenie 
życia budynku, a dzięki podniesieniu standardu izolacyjności i ogrzewania popra-
wia się mikroklimat środowiska domowego, a tym samym zdrowie osób w nim 
przebywających.

Dom energooszczędny można zbudować w różnych technologiach z różnych ma-
teriałów budowlanych.
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Technologie stosowane w domach niskoenergetycznych

Aby obniżyć zużycie energii, w domach niskoenergetycznych, podobnie jak w do-
mach pasywnych, powszechnie stosuje się:

• kolektory słoneczne, np. do podgrzania wody użytkowej,
• przydomowe elektrownie wiatrowe produkujące energię elektryczną,
• pompy ciepła lub kotły na biomasę wykorzystywane w systemie grzewczym,
• system odzysku ciepła ze ścieków,
• rekuperatory służące do odzyskania energii z wentylacji,
• gruntowe wymienniki ciepła służące do pozyskiwania energii termalnej 

ze źródeł odnawialnych.

Ostatnio bardzo popularne stały się systemy hybrydowe łączące różne rodzaje 
urządzeń wykorzystujących różne źródła energii odnawialnej.

Instalacje solarne z kolektorami słonecznymi

Jest to rodzaj urządzenia, którego zadaniem jest konwersja (zamiana) energii pro-
mieniowania słonecznego (bezpośredniego, rozproszonego lub odbitego) na ciepło. 
Kolektory służą głównie do zapewnienia ciepłej wody w domu, w basenie, a także 
wspomagają centralne ogrzewanie. 

Aby optymalnie wykorzystać padające promienie słoneczne, kolektory słoneczne 
montuje się na połaci dachowej o kącie nachylenia do poziomu 45° i ukierunkowaniu 
południowym. 

W przypadku dachu zbyt płaskiego stosuje się dodatkowo konstrukcje wsporcze. 
Jeśli nie ma miejsca na dachu lub dom skierowany jest szczytem do południa, można 
zamontować kolektory na elewacji budynku (pod kątem a = 45°) lub na konstrukcji 
wolnostojącej na ziemi. 

Rys. 32. Przykładowe rozmieszczenie kolektorów słonecznych

Projektując instalację opartą na kolektorach słonecznych, trzeba wziąć pod uwagę 
liczbę mieszkańców oraz ich zapotrzebowanie na ciepłą wodę, a także poziom 
nasłonecznienia (ilość energii słonecznej docierającej do kolektorów) i możliwość 
odpowiedniego ustawienia kolektorów względem stron świata – skierowanie ich 
na południe.

Ilość kolektorów oraz wielkość zbiornika w instalacji solarnej można dobrać 
na podstawie prostego przelicznika stosowanego przy większości instalacji solarnych 
przedstawionego w tabeli.

Ilość osób korzystających
z ciepłej wody

Ilość kolektorów płaskich
o powierzchni 2 m2

Wielkość zbiornika 
c.w.u.

2-4 1-2 200 l

4-6 2-3 300 l

6-8 3-4 400 l

8-10 4-5 500 l

Integracja kolektorów
w połaci dachowej

Konstrukcja wolnostojąca
na dachu płaskim

Na dachu
o nachyleniu 30°-60°
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Decydując się na system solarny mamy do wyboru dwa rodzaje kolektorów:
• płaskie – mające postać jednolitej tarczy – tańsze i bardziej popularne na rynku,
• próżniowe – mające postać systemu połączonych ze sobą rur próżniowych – 

droższe w zakupie, ale wydajniejsze zimą podczas niekorzystnych warunków 
atmosferycznych.

Rys. 33. Podstawowe typy kolektorów słonecznych

Ogólna zasada działania kolektorów słonecznych:
• Słońce ogrzewa umieszczony w kolektorze absorber, który pochłania energię 

cieplną zawartą w promieniowaniu słonecznym i przekształca ją w ciepło.
• Ogrzany płyn przepływa do zasobnika. Tam oddaje ciepło ogrzewanej wodzie 

użytkowej, znajdującej się w zasobniku i ochłodzony wpływa z powrotem 
do kolektora.

 
 

Rys. 34. Schemat ogólny instalacji solarnej

Kolektor płaski Kolektor rurowy

Kolektory słoneczne

Dopływ zimnej wody

Przewody rurowe

Kocioł gazowy

Zasobnik

Wymiennik ciepła
instalacji kolektorów

Wymiennik 
ciepła kotła                

Naczynie
wzbiorcze

Pompa 
obiegowa

Montaż każdej instalacji solarnej wymaga podłączenia do istniejącej instalacji hy-
draulicznej oraz montażu baterii kolektorów.

Aby kolektory miały największą wydajność, należy zamontować je na południowej 
ścianie budynku lub z niewielkim 10-stopniowym odchyleniem na wschód lub za-
chód, tak aby promienie słońca padały na urządzenia prostopadle.

Kolektory słoneczne są stosunkowo tanie i bardzo wydajne w warunkach silnego 
promieniowania.

Ogniwa fotowoltaiczne

Jest to system półprzewodników, w których następuje zamiana promieniowania 
słonecznego (światła) bezpośrednio na energię elektryczną. Ogniwa łączy się ze sobą 
w tzw. panele lub moduły fotowoltaiczne.

Ogniwa fotowoltaiczne montuje się na dachach lub elewacjach, w miejscach o dużym 
nasłonecznieniu, od czego zależy ich moc i efektywna praca.

W przypadku ogniw warto wybrać rozwiązanie o jak najwyższej sprawności, by zwięk-
szyć ilość wyprodukowanej energii.

Najpopularniejszymi typami ogniw są ogniwa krzemowe, które mogą być wykorzy-
stane do zasilania każdego urządzenia elektrycznego w domu.

Urządzenia te są drogie, mają również stosunkowo niską sprawność w pojedynczym 
wydaniu, dopiero zespół fotoogniw może działać ekonomicznie, ich wydajność 
uzależniona jest od warunków atmosferycznych.

Montaż instalacji nie wymaga pozwoleń na budowę.

Proces wytwarzania elektryczności w urządzeniu nie generuje hałasu oraz nie pro-
dukuje zanieczyszczeń.

Przydomowe elektrownie wiatrowe

Jest to zespół urządzeń, którego zadaniem jest zamiana energii kinetycznej wiatru 
w energię elektryczną przy wykorzystaniu turbin wiatrowych w sposób ekologicznie 
czysty, czyli bez spalania żadnego paliwa. Jest to dodatkowe źródło energii, które 
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pozwala się nam uniezależnić od sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej.

Małe elektrownie wiatrowe są w stanie wygenerować energię niezbędną do oświe-
tlenia zewnętrznego domu jednorodzinnego, jak i zaopatrzenia w energię elek-
tryczną małej firmy lub gospodarstwa rolnego. Uzyskana energia może być również 
przekierowana na ogrzewanie c.w.u. czy też całego budynku. 

Przydomowe elektrownie wiatrowe zwykle mają moc do 1000 W. Montowane 
są w miejscach, gdzie pobór energii jest niewielki, a koszt podłączenia instalacji wysoki.

Zastosowanie

Wykorzystywane są głównie do zasilania odbiorników mobilnych lub odbiorników 
stacjonarnych sygnałów radiowych, kamer telewizji przemysłowej czy drobnych 
punktów oświetleniowych. 

W razie braku prądu minielektrownia wiatrowa służy do podtrzymania awaryjnego 
zasilania przy zaniku napięcia, np. przy silnym wietrze w czasie burzy.

Minielektrownie wiatrowe są tanie w zakupie, mają nieskomplikowaną konstrukcję, 
dużą niezawodność i długowieczność.

Przydomowa elektrownia wiatrowa nie wymaga pozwoleń na budowę.

Minielektrownia wiatrowa może wytwarzać energię wyłącznie podczas wietrznej 
pogody.

Rekuperator, czyli odzysk ciepła z wentylacji

Rekuperator pozwala zmniejszyć straty ciepła wynikające z wentylacji pomieszczeń; 
to urządzenie nawiewno-wywiewne stosowane w systemach wentylacyjnych, 
którego zadaniem jest wymiana powietrza między budynkiem a otoczeniem oraz 
ogrzewanie budynku.

Działanie instalacji polega na wywiewaniu powietrza z domu przez wentylator 
w budynku (wyrzutnia) oraz na dostarczaniu przez drugi wentylator (czerpnia) świe-
żego powietrza z zewnątrz w miejsce powietrza wywianego. Między wentylatorami 
umieszczony jest główny element instalacji wentylacyjnej – wymiennik ciepła – re-
kuperator. Ogrzewa on świeże, zimne powietrze napływające z zewnątrz ciepłem 
powietrza usuwanego. Oba rodzaje powietrza nie mieszają się, a przepływając obok 

siebie przekazują sobie jedynie energię cieplną. Dodatkowo w instalacji zamontować 
możemy filtry zatrzymujące drobne zanieczyszczenia (kurze, pyłki), co będzie miało 
znaczny wpływ na polepszenie jakości powietrza w domu.

Rys. 35. Schemat ogólny wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła

Rys. 36. Ogólna zasada działania rekuperatora

Rekuperator ogrzewa świeże, zimne powietrze napływające do domu ciepłem po-
wietrza wywiewanego z domu. Praca rekuperatora jest niezależna od czynników 
atmosferycznych.

Łazienka

Rekuperator

Kuchnia

Pokój

Pokój

Pobranie świeżego
powietrza z zewnątrz 
-3°C

Odprowadzenie zużytego
powietrza na zewnątrz 
0°C

Pobranie zużytego powietrza 
z pomieszczenia 
+22°C

Nawiew czystego ogrzanego 
powietrza do pomieszczenia 
+12°C



70 71www.naszaenergia.kujawsko-pomorskie.pl

Po zamontowaniu rekuperatora koszt ogrzewania w porównaniu do domu, w któ-
rym działa wentylacja grawitacyjna zmaleje o 20-30%. Sprawność odzysku ciepła 
najlepszych urządzeń przekracza 90%.

Problemy z rekuperatorem mogą pojawić się zimą, gdy temperatura spada poniżej 
zera, wówczas usuwane wilgotne powietrze może zamarzać na jego ściankach. 
Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła 
(GWC), w którym świeże powietrze jest wstępnie ogrzewane darmowym ciepłem 
zakumulowanym w gruncie.

Na głębokości poniżej strefy zamarzania (od 0,8 do 1,4 m w zależności od regionu) 
temperatura gruntu jest dodatnia przez cały rok.

Powietrze w gruntowym wymienniku ciepła jest ogrzewane zimą, a chłodzone latem.

 

Rys. 37. Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła latem i zimą

System odzyskujący ciepło ze ścieków, tzw. systemy do odzyskiwania szarej wody

Systemy te pozyskują ciepło z użytej wcześniej podczas prac domowych wody, 
np. z prania, mycia czy zmywania, a następnie przekazują je do systemu ogrze-
wającego dom. Układ ten składa się zazwyczaj z filtra, zbiornika szarej wody oraz 

pompy. Dzięki zastosowaniu układu czyszczącego system pracuje praktycznie 
bezobsługowo.

Urządzenie jest tanie i łatwe w konstrukcji oraz ewentualnej obsłudze.

Pompa ciepła

Pompa jest urządzeniem umożliwiającym przemianę ciepła pobieranego z otoczenia 
budynku o niskiej temperaturze w ciepło o wysokiej temperaturze.

Źródłem energii może być woda, grunt i powietrze, które kumulują energię słoneczną; 
stanowią one tzw. dolne źródło ciepła.

Miejsce, do którego ciepło jest dostarczane nazywa się górnym źródłem ciepła, 
a jego elementami są: instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
oraz ogrzewanie podłogowe.

Rys. 38. Dolne i górne źródła ciepła

Działanie pompy

Czynnik roboczy (ciecz niezamarzająca) odbiera energię cieplną z gruntu, wody 
lub powietrza i przekazuje ją do parownika. W parowniku czynnik roboczy oddaje 
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ciepło do czynnika chłodniczego znajdującego się w obiegu pompy ciepła. Czynnik 
chłodniczy odparowuje i staje się gazem, a następnie jest zasysany przez sprężarkę 
i przez nią kondensowany, co powoduje zmniejszenie jego objętości oraz wzrost 
ciśnienia, a w konsekwencji – wzrost temperatury. Wytworzone ciepło jest przeka-
zywane do instalacji centralnego ogrzewania przez skraplacz. Po oddaniu ciepła 
temperatura gazu obniża się, co powoduje jej skraplanie. Czynnik roboczy staje się 
znów płynny i przechodzi przez zawór rozprężny obniżając swoją temperaturę oraz 
ciśnienie. Zimny i płynny czynnik roboczy przepływa następnie do parownika, gdzie 
w kontakcie z ciepłem ziemi znów paruje i cały proces powtarza się.

 
 

 

Rys. 39. Ogólny schemat działania pompy ciepła

Ciepło z nośników energii to ok. ¾ wydajności cieplnej pompy, pozostałą ¼ dostarcza 
sprężarka zasilana energią elektryczną.

+5°C

+55°C

+35°C

+55°C

Zbiornik c.w.u.

Ogrzewanie podłogowe
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Zawór dławiący
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Rys. 40. Rozkład wydajności cieplnej pompy

Pompy ciepła są bezawaryjne i bezobsługowe, pracują wiele lat. Niestety, zasadniczą 
ich wadą jest duży koszt zakupu i instalacji.

Kotły grzewcze na biomasę

Biomasa to paliwo tanie, powszechnie dostępne i przyjazne środowisku. Na rynku 
do wyboru mamy m.in. biomasę w postaci brykietów, peletów czy zrębków. Jej 
spalanie cechuje mniejsza uciążliwość dla środowiska niż spalanie paliw kopalnych, 
bo powstający w tym procesie dwutlenek węgla jest pochłaniany przez hodowane 
rośliny i nie przybywa go w atmosferze (powstaje go tyle, ile wcześniej zostało po-
chłonięte – bilans jest zerowy).

2 tony suchej biomasy (słomy, drewna) = 1 tonie węgla kamiennego

ogrzewanie biomasą jest tańsze o 200%-300%

zwrot kosztów inwestycji przy zakupie odpowiedniego pieca  
waha się od 2 do 4 lat 

Pompa ciepłaEnergia środowiska

Ciepło z napęduCiepło z natury

System rozdzielania
i magazynowania ciepła
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Dom pasywny

Dom pasywny zwany również „domem doskonałym” to nowa idea, to skrajne udo-
skonalenie domu energooszczędnego w podejściu do oszczędzania energii. Budynki 
noszące miano domów pasywnych wykorzystują energię z promieniowania słonecz-
nego w sposób bierny (pasywny) bez udziału aktywnych rozwiązań instalacyjnych.

Pierwszy dom pasywny powstał na terenie Niemiec w Darmstadt.

Budowa domu pasywnego nie wymaga wprowadzania drogich rozwiązań techno-
logicznych, opiera się głównie na poprawie parametrów systemów już istniejących. 
Poprzez zmiany dążymy do zmniejszenia zapotrzebowania na energię niezbędną 
do ogrzania domu, tym samym podnosząc jakość i trwałość budynku, co przekłada 
się bezpośrednio na jego wartość rynkową.

Dom pasywny ma bardzo niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania wnętrza 
(tylko 15 kWh/m2/rok). Komfort termiczny mieszkańcom zapewniają pasywne źródła 
ciepła: urządzenia elektryczne, ciepło słoneczne, ciepło uzyskane z wentylacji. 

Przeliczono, że w czasie sezonu grzewczego, do ogrzania

1 metra kwadratowego mieszkania potrzebujemy jedynie 15 kWh, 
co równa się 1,5 l oleju opałowego lub 1,7 m3 gazu lub 2,3 kg węgla.

Budynki zbudowane według tradycyjnych metod wymagają 8-krotnie większych 
nakładów na ogrzewanie.

Podczas budowy domu energooszczędnego i pasywnego powinniśmy kierować 
się tymi samymi ogólnie przyjętymi zasadami. W praktyce architekci wykonujący 
projekty domów energooszczędnych mogą pozwolić sobie na większą dowolność.

W systemie pasywnym mogą być budowane nie tylko domy mieszkalne, ale również 
budynki użyteczności publicznej, m.in. hale, biura, kościoły.

Dom pasywny można zbudować przy użyciu różnych technologii budowania, ale 
należy pamiętać o podstawowych cechach budynku pasywnego:

• zwartej bryle budynku; domy pasywne powinny być zbudowane na rzucie 
prostokąta i mieć jedno- lub dwuspadowy dach,

• odpowiednim usytuowaniu budynku do stron świata; największe całko-
wite przeszklenia ścian, pozyskujące ciepło od promieniowania słonecznego, 

powinny być zlokalizowane od strony południowej, strona północna powinna 
być całkowicie zamknięta bez okien,

• szczelnych przegrodach zewnętrznych o dobrych parametrach ciepłochron-
nych,

• zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Certyfikat Domu Pasywnego

Dom pasywny wymaga procesu certyfikacji. Po pozytywnym przejściu całego sys-
temu procedury budynek uzyskuje Certyfikat Domu Pasywnego wydawany przez 
Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt w Niemczech.

Aby dom został uznany za pasywny, musi mieć:
• m.in. właściwą izolację cieplną (współczynnik przenikania ciepła poniżej 15 

kWh/m2/rok),
• odpowiednie okna i drzwi oraz wydajny system wentylacji z odzyskiem ciepła,
• odpowiednią szczelność (musi pozytywnie przejść test ciśnieniowy),
• minimalne straty ciepła przy przygotowaniu i dystrybucji wody.

Nie może natomiast posiadać mostków termicznych oraz systemu tradycyjnego 
ogrzewania. Do ewentualnego dogrzewania powietrza wentylacyjnego wykorzy-
stuje rekuperację, promieniowanie słoneczne, pompę ciepła, ciepło znajdujących 
się w domu urządzeń i mieszkańców. W domu pasywnym nie może znajdować się 
kominek. Jeżeli marzysz o tradycyjnym kominku, wybierz dom energooszczędny, 
a nie pasywny!

Inteligentny dom a dom energooszczędny

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegro-
wany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami.

Inteligentny dom może poprzez wykorzystanie najnowszych technologii przyczynić 
się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, ale w większości przypadków jest 
tzw. gadżetem dla dorosłych ludzi nastawionych na nowinki techniczne. Funkcja 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię jest w tym wypadku drugorzędna.
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Inne przykłady rozwiązań ekologicznych w domu energooszczędnym

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

To zespół urządzeń służących do neutralizacji i odprowadzania ścieków wytwarzanych 
w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych, obiektach letniskowych itp. 
Ścieki w stanie oczyszczonym mogą być odprowadzane bezpośrednio do gleby lub 
wód powierzchniowych.

Oczyszczalnie przydomowe przeznaczone są jedynie do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych. Nie wolno odprowadzać do nich ścieków pochodzących 
z hodowli zwierząt, a także wód deszczowych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są tanie w zakupie, bezpieczne dla środowiska 
oraz łatwe i wygodne w obsłudze, nie wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyj-
nych poza wywiezieniem nagromadzonego w osadniku osadu oraz przepłukaniem 
rur drenażowych. Wielu producentów oczyszczalni zaleca wspomaganie oczyszczalni 
specjalnymi preparatami biologicznymi, które np. raz w miesiącu należy wrzucić 
do toalety.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę. 
Należy jednak zachować odpowiednie odległości od infrastruktury budynku, sąsiadu-
jących działek, a także ujęć wodnych i ogrodzenia. Kwestie te są regulowane prawnie.

Korzystając z przydomowej oczyszczalni ścieków należy ograniczyć stosowanie silnych 
środków chemicznych, bowiem mogą one negatywnie wpłynąć na procesy gnilne.

DOM
INTELIGENTNY 

zamykanie i otwieranie
bram i okien

instalacje
videodomofonowe

instalacje alarmowe
i antywłamaniowe

sterowanie oświetleniem

regulacja temperatury sterowanie sprzętem AGD/RTV

instalacje satelitarne

sterowanie urządzeniami
w ogrodzie

zdalne sterowanie
i zarządzanie domem

sterowanie napędem
rolet okiennych

zarządzanie 
dopływem wody/gazu

i energii

Kompostownik

To miejsce, w którym następuje organiczny recykling odpadów, polegający na roz-
kładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy w kontrolowanych warunkach 
w obecności tlenu, w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Przefermentowany 
kompost to jeden z najlepszych i najtańszych nawozów organicznych.

Najczęściej kompostownik ma wygląd drewnianej lub plastikowej skrzyni o wymia-
rach 2 m × 2 m, ale kompostownikiem może być również pryzma usypana na tyłach 
działki lub dół wykopany w ziemi. Kompostownik powinien być umieszczony w cie-
niu, schowany przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (zacienione 
miejsce sprzyja bowiem rozkładowi roślin). Kompost należy co jakiś czas zraszać, 
mieszać i przekopywać.

Do kompostownika możemy wyrzucić skoszoną trawę, rozdrobnione gałęzie, opad-
nięte liście i owoce, chwasty bez nasion, popiół drzewny z kominka oraz grilla, odpadki 
z kuchni, czyli m.in.: obierki warzyw i owoców, skorupki jaj, a także papier i tekturę.

Na kompostownik nie możemy wyrzucić chwastów z nasionami, roślin porażonych 
chorobami, pestek, zbyt twardych elementów roślin oraz resztek jedzenia z kuchni, 
ponieważ przyciągają gryzonie.

ściany izolowane  
wełną mineralną

pompa ciepła

okna trzywarstwowe

dach z dachówki 
ceramicznej

kolektor słonecznyrekuperator

płyta 
fundamentowa

drzwi do domów 
pasywnych

garaż wbudowany  
w bryłę domu

przydomowa 
elektrownia 
wiatrowa

drzewa i krzewy  
po stronie  północnej

Rys. 41. Przykładowe rozwiązania w domu energooszczędnym
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6. POSZANOWANIE ENERGII W ŻYCIU 
CODZIENNYM 
PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK

Każdy z nas codziennie korzysta z różnorodnych sprzętów pobierających energię 
elektryczną. Nie zawsze jednak robimy to w sposób świadomy i odpowiedzialny. 
Pamiętajmy, iż nasze właściwe postępowanie pozwoli nie tylko na obniżenie na-
szych rachunków, ale też przyczyni się do obniżenia całkowitego zużycia energii 
w naszym kraju.

Oto kilka praktycznych porad.

Kupując sprzęt

Zwracaj uwagę na etykietę efektywności energetycznej urządzenia i w miarę 
możliwości wybieraj sprzęt zużywający najmniej energii. Na etykiecie znajdziesz 
informacje o danych technicznych oraz klasie energetycznej wybranego sprzętu. 
W ten prosty i szybki sposób możesz porównać parametry wybranego urządze-
nia z parametrami innych urządzeń z tej samej grupy. I tak np. w przypadku klasy 
efektywności energetycznych dla chłodziarek wyróżnia się 10 klas. Poszczególne 
cyfry pod klasami oznaczają procentowe zużycie energii w porównaniu do stan-
dardowego zużycia energii.

A+++ A++ A+ A B C D E F G

<22 <33 <44 <55 <75 <95 <110 <120 <150 >150

Rys. 42. Klasy energetyczne chłodziarki

Rys. 43. Wzór etykiety efektywności energetycznej pralki

W domu:

a) w czasie budowy domu:
• zadbaj, by okna i drzwi były szczelne (przez okna możesz stracić nawet do 30% 

ciepła),
• osłoń dom od północnych wiatrów szpalerem wiecznie zielonych drzew,
• w miarę możliwości zadbaj, by dach domu był wysoki i spadzisty (chroniący 

od wiatrów),
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• umieść kominy i instalacje grzewcze w centralnych ścianach domu,
• dopilnuj, by drzwi wejściowe, przedsionki, sienie zaprojektowane były w najniż-

szej części domu, co uchroni dom przed utratą ogrzanego, lżejszego powietrza,
• zainstaluj na kaloryferach termostaty oraz liczniki ciepła tak, aby oszczędzanie 

ciepła było opłacalne i łatwe do stwierdzenia (temperatura niższa o 1°C oznacza 
oszczędność kosztów ogrzewania rzędu 6%),

• rury z ciepłą wodą okryj izolacją,
• pomaluj ściany w mieszkaniu na jasny kolor – jasne kolory ścian i sufitów 

sprawiają, że mieszkanie wydaje się być jaśniejsze, a dzięki temu wymaga 
mniejszej ilości źródeł światła sztucznego (biała ściana odbija aż 80% światła, 
które na nią pada),

• zainstaluj tyle punktów świetlnych, ile w pokoju jest tzw. kącików pracy (1 duży 
żyrandol nie oświetli dobrze całego pokoju, lepiej jest ustawić kilka mniejszych 
lamp i oświetlić te miejsca, do których są one przypisane),

b) ogrzewając dom:
• nie przegrzewaj pomieszczeń – obniż temperaturę w pomieszczeniach w dzień 

do ok. 20°C, a w nocy do ok. 17°C (zmniejszone ustawienia nocne pozwalają 
zaoszczędzić ok. 5-15% energii),

• stosuj termostaty – reguluj temperaturę pomieszczeń termoregulatorami, 
a nie przez otwieranie okien,

• wietrz pomieszczenia krótko i gruntownie przy zamkniętych kaloryferach,
• nie zastawiaj kaloryferów szafkami i obudowami,
• za kaloryferem przymocuj folię izolacyjno-odblaskową (może być zwykła folia 

aluminiowa), dzięki niej ściana nie będzie się nagrzewała i pochłaniała ciepła  
– błyszcząca folia odbije ciepło i skieruje je na pokój),

• wychodząc z domu na dłużej zmniejszaj ogrzewanie tylko trochę, wyłączając 
je całkowicie wyziębisz mieszkanie i do jego powtórnego nagrzania zużyjesz 
dużo więcej energii,

• regularnie czyść kaloryfery,

c) kiedy korzystasz z komputera:
• wyłączaj komputer, jeśli nie korzystasz z niego dłużej niż ok. 30 minut,
• wyłączaj ładowarkę laptopa z sieci po naładowaniu jego baterii,
• wyłączaj listwę od komputera,

• wyłączaj monitor, kiedy z niego nie korzystasz,
• stosuj funkcję wygaszacza monitora,
• wyłączaj drukarkę z sieci, kiedy z niej nie korzystasz,
• wyłączaj przyciski stand-by w komputerze i drukarce (przy założeniu, że kom-

puter pracuje dziennie ok. 3 godzin, wyłączenie całkowicie urządzenia pozwala 
zaoszczędzić ok. 100 zł),

• ustaw systemy komputerowe tak, by monitor po 10 minutach nieużywania 
przełączał się automatycznie na tryb „stand-by”, a po 30 minutach wyłączał 
się całkowicie,

d) gdy ładujesz telefon:
• odłączaj ładowarkę od sieci po zalecanym przez producenta czasie i nie pozo-

stawiaj jej w gniazdkach po skończeniu ładowania (ładowarki pobierają prąd 
niezależnie od tego, czy podłączony jest do nich telefon, czy nie),

e) gdy gotujesz wodę w czajniku elektrycznym:
• wlewaj do niego tylko taką ilość wody, która faktycznie jest Ci potrzebna,

f) kiedy korzystasz z kuchenki elektrycznej lub gazowej:
• kupuj kuchenki ze zmienną wielkością grzejnika pozwalającą zaoszczędzić 

do 15% prądu,
• zakrywaj garnki pokrywkami w czasie gotowania (zmniejsza to zużycie energii 

o 15-30%),
• otwieraj pokrywy piekarnika tylko w koniecznych sytuacjach (każde otwarcie 

piekarnika to wzrost zużycia energii o 10%),
• dostosowuj wielkości dna garnka do wielkości grzejnika,

g) używając chłodziarko-zamrażarki:
• odmrażaj chłodziarki i zamrażalki, które nie mają funkcji automatycznego 

rozmrażania (zaoszczędzisz w ten sposób do 30% energii; warstwa zalegają-
cego lodu nie może być grubsza niż 10 mm – rosnąca grubość warstwy lodu 
pogarsza sprawność chłodzenia i zużywa o wiele więcej energii),

• w czasie zakupu dostosuj wielkość lodówki i chłodziarki do potrzeb,
• ustaw sprzęt w chłodnym miejscu oraz w taki sposób, by pomiędzy jej tyłem 

a ścianą była kilkunastocentymetrowa przerwa,
• otwieraj drzwi lodówki tylko na krótkie chwile,
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• nie wkładaj do lodówek gorących potraw,
• zadbaj o szczelność drzwi,
• umieszczaj poszczególne rodzaje produktów w odpowiednich strefach 

temperaturowych (na odpowiednich półkach), unikniesz w ten sposób nie-
potrzebnego chłodzenia niektórych produktów,

• rozmrażaj produkty z zamrażalnika w lodówce – produkt pochłonie przeni-
kające do lodówki ciepło,

h) korzystając z pralki:
• wybieraj programy ekonomiczne,
• uruchamiaj ją dopiero, gdy zajęta jest cała jej pojemność,
• jeśli musisz włączyć pralkę, gdy jeszcze nie jest cała wypełniona, stosuj odpo-

wiednio dobrany program,
• nastawiaj pranie w niskich temperaturach,

i) myjąc się:
• bierz prysznic zamiast kąpieli w wannie (w czasie kąpieli w wannie zużywane 

jest ok. 100 litrów podgrzanej wody, a w czasie brania prysznica 5-15 litrów 
na minutę),

• stosuj oszczędne baterie,
• zakręcaj kran podczas mycia zębów, zaoszczędzasz w ten sposób nawet do  

12-15 litrów wody,
• napraw kapiące kurki – mogą być przyczyną zwiększonego zużycia o nawet 

kilkaset litrów wody na rok,

j) korzystając z lampy:
• stosuj energooszczędne żarówki (żarówki kompaktowe zużywają o 80% mniej 

energii niż tradycyjne),
• wyłączaj światła, gdy wychodzisz z pomieszczenia na dłużej niż ok. 6-8 minut,

k) korzystając z telewizora:
• wyłączaj przycisk stand-by w czasie nieużywania telewizora (jeśli telewizor pracuje  

2 godziny dziennie, pozostawienie go na całą dobę w trybie czuwania zużywa 
rocznie energii za ok. 35 zł),

• wyłączaj telewizor podczas wychodzenia z pomieszczenia na dłużej niż 
15 minut.

W biurze:
• kup sprzęt oznaczony symbolem EnergyStar lub TCO Development, który 

zużywa mniej energii,
• jeśli nie korzystasz z komputera dłużej niż 30 minut, wyłącz urządzenie,
• kup papier ekologiczny/makulaturowy, do jego produkcji zużywa się o 70-90% 

mniej energii niż do papieru tradycyjnego,
• jeśli możesz, wysyłaj e-maile zamiast tradycyjnych listów, zaoszczędzisz w ten 

sposób energię, która zużyta zostanie do ich wydrukowania oraz produkcji 
papieru,

• nie drukuj niepotrzebnych dokumentów,
• wyłączaj światło.

W podróży:
• z samochodu korzystaj jak najmniej, krótkie dystanse pokonuj pieszo lub 

rowerem, korzystaj z transportu publicznego,
• wyłączaj silnik w czasie postoju dłuższego niż 30 sekund, ponowne włączenie 

silnika pobierze mniej energii,
• jeśli nie potrzebujesz bagażnika na dachu, zdemontuj go, gdyż bagażnik stawia 

większy opór powietrza i powoduje większe zużycie paliwa,
• pamiętaj o napompowaniu opon, mniejsze ciśnienie w oponie powoduje 

większe zużycie paliwa o 5%,
• staraj się prowadzić samochód „ekologicznie” – paliwo możesz zaoszczędzić 

poprzez właściwe użytkowanie pojazdu – jazda płynna, bez gwałtownego 
hamowania i przyśpieszania,

• korzystaj z oleju silnikowego o niskiej lepkości – obniży emisję CO2 i zużycie 
paliwa o około 2,5%.
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