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Katarzyna Sobótka, 
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE,

Mazowiecka Agencja Energetyczna

Pakiet klimatyczno-energetyczny tzw. 3x20, 
nak�ada obowi�zek uzyskania 20% udzia�u OZE 

w ko�cowym zu�yciu energii brutto, zredukowania 
emisji dwutlenku o 20%, a tak�e zwi�kszenia 
efektywno�ci energetycznej o 20% do	2020 r. 
Dlatego rozwój technologii odnawialnych 
róde� energii, a w szczególno�ci dywersy� kacja 
tych róde� oraz technologii poprawiaj�cych 
wykorzystanie energii wydaje si� by� przes�dzony. 
OZE s� atrakcyjnym substytutem paliw kopalnych 
jako no�ników energii, poniewa� zasoby te s� 
nieograniczone oraz nie emituj� zanieczyszcze� 
do �rodowiska.

Nowoczesna i efektywna 
energetycznie gmina 
- realizacja Pakietu 3×20
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Zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE do 
2020 r. Polska docelowo ma osią-

gnąć udział energii odnawialnej w koń-
cowym zużyciu brutto energii na po-
ziomie 15% w 2020 r. Udział naszego 
kraju kształtuje się poniżej wytyczone-
go średniego celu dla całej Unii Europej-
skiej, niemniej oznacza to dla Polski ko-
nieczność jego podwojenia w stosunku 
do 2005 r. Jest to ogromne wyzwanie, 
przed którym stoimy. Dlatego ważnym 
elementem w celu osiągnięcia tych am-
bitnych planów jest odpowiednie plano-
wanie i zarządzanie energią na poziomie 
gminy. 

 � Planowanie 
energetyczne w gminie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetycz-
ne uchwaloną przez Sejm RP w dniu 2 
grudnia 2009 r., w myśl art. 18, 19 i 20 
do zadań własnych gmin o charakterze 
obligatoryjnym należy przygotowanie za-
łożeń do planu zaopatrzenia gminy w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe. Projekty założeń są tworzone na 
okres 15 lat i powinny być aktualizowane 
w co najmniej trzyletnich odstępach cza-
sowych. Ustawa nakłada także obowią-
zek na przedsiębiorstwa energetyczne 
zajmujące się przesyłaniem lub dystry-
bucją paliw gazowych lub energii, spo-
rządzania dla obszaru swojego działania 
planów rozwoju w zakresie zaspokojenia 
obecnego i przyszłego zapotrzebowa-
nia na paliwa gazowe lub energię, które 
powinny uwzględniać miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego al-
bo kierunki rozwoju gminy określone w 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy. 
Przedsiębiorstwa energetyczne muszą 
udostępnić samorządom gminnym wła-
sne plany rozwojowe w zakresie dotyczą-
cym obszaru gminy. Ważną kwestią jest 
fakt, że projekt założeń opracowany dla 
gminy podlega opiniowaniu przez samo-
rząd wojewódzki w zakresie koordynacji 
współpracy z innymi gminami na pozio-
mie regionalnym oraz w zakresie zgod-
ności z polityką energetyczną państwa.

Projekt założeń podlega także procedurze (podobnie jak przy uchwalaniu planów 
miejscowych) wyłożenia do wglądu publicznego na okres 21 dni z powiadomieniem 
zainteresowanych obywateli i instytucji w zwyczajowo przyjęty sposób. Podstawą do 
konstruowania projektu założeń powinny być także zapisy przyjętej w grudniu 2009 r. 
przez Radę Ministrów dokumentu pod nazwą „Polityka energetyczna Polski do 2030 
roku”. Strategia ta zajmuje się najważniejszymi zadaniami stojącymi przed gospodar-
ką polską w perspektywie średnio i długoterminowej. 

 � Bezpieczeństwo energetyczne gminy

Dla potrzeb planowania zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa ga-
zowe na poziomie samorządu gminnego nie powinno się zapominać o problematy-
ce bezpieczeństwa energetycznego. Jednym z elementów problematyki związanej z 
bezpieczeństwem energetycznym podczas procesu opracowywania projektu założeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, jest uzyskanie 
od przedsiębiorstw dostarczających energię na teren gminy wszelkich danych dia-
gnozujących stan techniczny urządzeń wytwórczych oraz możliwości zaopatrzenia 
i przesyłu różnych rodzajów energii dostarczanych na teren gminy. Umiejętnie prze-
prowadzona diagnoza stanu w tym zakresie natychmiast pokaże główne zagrożenia 
dla zaopatrzenia gminy w różne nośniki energii.

Pomimo istniejącego od 1997 r. wymagania sporządzania projektów założeń, 
niewiele gmin przystąpiło do ich realizacji. Powodem takiego stanu jest m.in. brak 
formalnego terminu, do którego projekty założeń powinny być opracowane, sankcji 
za brak takiego projektu oraz brak zainteresowania samych gmin. Sytuacja ta wy-
nika z kolei z braku informacji gmin co do korzyści, jakie mogą one czerpać w przy-
padku opracowania projektu założeń, czy też konieczności wydatkowania funduszy 
na opracowanie tego planu.

Strategie energetyczne często są tworzone jako przymus prawny, ponieważ wy-
magane jest to przy uzyskaniu dotacji. Jednakże należy wyraźnie podkreślić, że pla-
nowanie energetyczne w gminie jest nie tylko obowiązkiem, ale daje realne możliwo-
ści kształtowania lokalnej polityki energetycznej przez lokalne władze. 

Procesy regionalnego i lokalnego planowania energetycznego powinny być po-
wiązane z budowaniem sieci specjalistów (liderów, zarządców i zespołów ds. energii) 
na każdym szczeblu władz samorządowych.

 � Regionalne Agencje Energetyczne

Ważną rolę w lokalnym i regionalnym planowaniu energetycznym mają regionalne 
agencje energetyczne. W Polsce istnieją takie agencje w: województwie mazowiec-
kim (Mazowiecka Agencja Energetyczna), wielkopolskim (Wielkopolska Agencja Za-
rządzania Energią), warmińsko-mazurskim (Warmińsko Mazurska Agencja Energe-
tyczna), podkarpackim (Podkarpacka Agencja Energetyczna), pomorskim (Bałtycka 
Agencja Poszanowania Energii) oraz Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania 
Energią działająca na obszarze powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, sztumskiego 

Tab. 1. Cele w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii wg „Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku”

Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w bilansie energii fi nalnej 
do 15% w 2020 r. i 20% w 2030 r.,

Osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych, 
oraz utrzymanie tego poziomu w latach następnych,

Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy 
oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, 

tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem.
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i iławskiego. Podstawowym celem działalności agencji jest wspieranie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, wspieranie wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytko-
wanie energii w regionie oraz informacja i edukacja w celu podniesienia świadomości 
społeczeństwa oraz władz samorządowych w zakresie racjonalnego wykorzystania 
zasobów energetycznych w tym planowania energetycznego.

 � Korzyści dla samorządów - zielone miejsca pracy 
w lokalnej gospodarce energetycznej

Inwestycje w OZE mogą wpływać korzystnie na rozwój lokalnych społeczności. 
Umożliwiają bowiem wykorzystanie lokalnych zasobów i tworzą nowe miejsca pracy. 
Zgodnie z Europejską Polityką Regionalną inwestycje w OZE mogą przyczynić się do 
poprawienia warunków życiowych w regionach zacofanych gospodarczo, dotknię-
tych upadkiem przemysłu, obszarów rolnych i nadbrzeżnych oraz o niskiej gęstości 
zaludnienia. W wielu przypadkach jednostki samorządu terytorialnego mogą być be-
nefi cjentami funduszy unijnych na energetykę odnawialną, co powinno skłaniać je do 
aktywnego udziału w inwestycjach na własnym terenie.

Korzyścią dla gminy z inwestycji w OZE są wpływy z podatków od nieruchomo-
ści, od osób prawnych inwestujących w OZE i mających siedzibę na terenie danej 
gminy oraz od osób fi zycznych mających miejsce zamieszkania na terenie danej gmi-
ny, np. rolników wydzierżawiających swoje nieruchomości pod elektrownie wiatrowe 
i uzyskujących z tego tytułu opodatkowane dochody.

 � Porozumienie Burmistrzów 
- zintegrowane działania samorządów

Porozumienie między burmistrzami stanowi wzór aktywnego zaangażowania miast 
i regionów w realizację celów strategicznych UE w dziedzinie zrównoważonej gospo-
darki energetycznej. Skierowane jest ono przede wszystkim do władz miast, ponieważ: 

 � w miastach produkowana jest ponad połowa gazów cieplarnianych,  
 � w miastach żyje i pracuje 80% populacji,  
 � w miastach zużywa się ponad 80% energii.

Porozumienie między burmistrzami (Covenant of Mayors) to inicjatywa polityczna 
mająca na celu zjednoczenie przedstawicieli władz lokalnych wokół wspólnych celów, 
jakie UE chce osiągnąć do 2020 r.: zmniejszenia o 20% emisji gazów cieplarnianych, 
poprawy o 20% efektywności energetycznej oraz osiągnięcie 20% udziału energii ze 
źródeł odnawialnych w zużyciu energii. Dotychczas porozumienie podpisało ok. 2380 
przedstawicieli władz lokalnych (w tym  zaledwie jedenastu sygnatariuszy z Polski).  

Atutem  przystąpienia do Porozumienia jest zaistnienie na poziomie europejskim, 
krajowym oraz  lokalnym i pozyskanie nowych partnerów do wspólnych działań. Człon-
kowie Porozumienia posiadają łatwiejszy dostęp do instrumentów fi nansowych, co 
przyspiesza cały proces inwestycyjny. Działania w ramach Porozumienia są również 
szansą na promowanie wśród społeczności lokalnej idei oszczędności energii. Podpi-
sując porozumienie przedstawiciele władz lokalnych zobowiązują się dobrowolnie do 
wdrożenia planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej w ich 
społecznościach, prowadzących do redukcji emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20%. 

 � Smart Cities - inteligentne miasta

Z aktualnych prognoz wynika, że do 2030 r. liczba ludzi żyjących w miastach po-
dwoi się, osiągając 2,64 mld, dlatego niezbędne jest podjęcie zintegrowanych działań 
w celu efektywnej produkcji wykorzystania energii w każdym sektorze, przy jednocze-

snej ochronie środowiska oraz poprawie 
jakości życia mieszkańców. Aby sprostać 
wyzwaniu potrzebne jest skoordynowane 
działanie władz samorządowych, sekto-
ra prywatnego oraz indywidualnych od-
biorców energii. Dzięki zastosowaniom 
nowych technologii - odbiorcy stają się 
bardziej aktywnymi konsumentami i czę-
ściej będą wybierać rozwiązania z ob-
szaru zrównoważonej gospodarki ener-
gią. Wówczas miasta staną się bardziej 
przyjaznymi jednocześnie dla środowiska 
i społeczeństwa.

Koncept „smart cities” obejmuje kom-
pleksowe rozwiązania dotyczące m.in. 
efektywności energetycznej sieci grzew-
czych, efektywności energetycznej sie-
ci dostarczających energię elektryczną, 
efektywnego wykorzystania energii w 
domach, a także technologie pozyski-
wania i wykorzystania zielonej energii, 
inteligentna gospodarka wodna i odpa-
dowa i ekologiczny transport: publiczny 
i indywidualny.

 � Wnioski

Zaangażowanie gmin i miast w roz-
wój indywidualnej energetyki niesie za 
sobą wiele korzyści dla społeczeństwa 
i środowiska. Gmina, polegając na wła-
snych zasobach energetycznych, mo-
że pokryć znaczne zapotrzebowanie na 
energię elektryczną, cieplną, a nawet na 
paliwa transportowe i uniezależnić się 
od importu z zewnątrz, a w związku z 
tym większe zasoby fi nansowe pozostają 
na jej obszarze. Natomiast odpowiednie 
planowanie energetyczne na poziomie 
lokalnym może mieć szczególny wpływ 
na bezpieczeństwo energetyczne gminy, 
regionu, a nawet kraju. A skoordynowa-
ne akcje, takie jak Porozumienie Burmi-
strzów czy Inicjatywa Smart Cities, są 
niezbędne do zintegrowanego osiągnię-
cia ambitnych celów klimatyczno-energe-
tycznych stawianych przez UE.

 � Literatura

[1] www.ews21.pl

[2] www.eumayors.eu

[3] www.klaster3x20.pl
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Jacek Soba�ski, student, Stosunki Mi�dzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim, „Nowa Energia”

ECBO, OLTPS, Third-Party Investment,
czyli wnioski dla polskich miast 
z raportu �wiatowej Rady Energii

W towarzystwie  megad�uli uwalnianych przez p�omienie rewolucji 
bolszewickiej W�odzimierz Lenin raczy� wypowiedzie� s�owa, 

które dzi� nabieraj� nowego, nieautorskiego, znaczenia - „Rewolucja 
to w�adza Rad i elektroenergetyka”. W obliczu globalnego zrywu 
efektywno�ciowego w dziedzinie redukcji emisji gazów cieplarnianych 
i w czasach, gdy bycie wydajnym b�dzie wyrazem nowej mody gospodarczej, 
stajemy przed ow� rewolucj� w zupe�nie nowym kontek�cie. 

Rewolucjonistami mają być zarząd-
cy miast, dla których zapleczem 

intelektualnym chce być stojąca w cie-
niu swoich wielkich odpowiedników, 
jak MAE, MAEA - założona w 1924 r. 
Światowa Rada Energii z siedzibą w 
Londynie, która w swoim najnowszym 
183-stronnicowym raporcie pt. Ener-
gy and Urban Innovation traktującym 
o urbanizacji i zarządzaniu zużyciem 
energii na obszarach metropolital-
nych, prezentuje zbitkę cennych rad i 
drogowskazów dla mających ambicje 
innowacyjności energetycznej władz 
lokalnych. Raport jest tym cenniejszy, 
iż oparty na materialnej empiryczności 
z całego świata, bowiem dzielone są 
tu doświadczenia od kanadyjskiego 
Ontario, przez europejskie Grenoble, 
Londyn i Paryż, po japońskie Tokio. Od 
tzw. mega-cities po mniejsze jednost-
ki administracyjne. Wszelkie działania 
nakierowane są na pobudzanie ucie-
chy życia w mieście przez jego habi-

tatów, przy symultanicznym zachowa-
niu enigmatycznej „zrównoważoności”. 
Zrywa to z utartym na przestrzeni lat 
przekonaniem, iż wzrost gospodarczy 
nierozerwalnie powiązany jest z apre-
cjacją konsumpcji coraz to większych 
wolumenów energii użytkowej.

 � Dlaczego miasta?

Na wstępie warto dokonać rachun-
ku ciągnionego, który pomoże unaocz-
nić wyświechtaną diagnozę. W szale 
rozpustnej konsumpcji, przed global-
nym kryzysem fi nansowym w 2008 
r., świat skonsumował 474 eksadżu-
le (EJ) energii. 2/3 ogółu spożytkowa-
no na potrzeby egzystencjalne miast1. 
81% powyższego wolumenu cieplnego 
wytworzono poprzez utylizację paliw 
kopalnych, stąd też na końcu łańcu-
cha matematycznego powinna pojawić 
się liczba - 316 EJ na poczet komfortu 
mieszczuchów. 

Powyższe dane zostały skolek-
tyzowane przy uwzględnieniu meto-
dologii Global City Indicators, tj. ze-
standaryzowanych mierników w 22 
kategoriach życia miejskiego sfor-
mułowanych przez Bank Światowy 
w 2009 r., które w części dotyczącej 
zużycia energii biorą na wokandę:

 � procent powierzchni miasta ze 
stałym dostępem do energii 
elektrycznej,

 � zużycie prądu per capita,
 � liczbę przerw w dostawach 

prądu,
 � rodzaje przerw dostaw prądu 

(blackout - brownout) i ich wy-
miar czasowy.
Dominantą na świecie jest ropa 

naftowa, która stanowi o 35% tej licz-
by, na dalszych pozycjach jest węgiel 
z 25% i gaz ziemny 21%. W Polsce, 
gdzie 23 mln Polaków zamieszkuje te-
reny zurbanizowane, czyli trochę po-
nad 60% ogółu mieszkańców, ta mo-

1)  Według prognoz MAE ma to już być ¾ tyle że z ponad 800 EJ.
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zaika jest zgoła odmienna. W kraju nad 
Wisłą za 62% bilansu energetycznego 
wynoszącego 4 EJ odpowiada nasze 
czarne złoto - węgiel w kamiennej i 
brunatnej postaci, przy okazji najwięk-
szy utylizowany emitent CO2 - uśred-
nione 100 kgCO2/GJ.

„Cieplna równowartość 69 mln 
zapałek rocznie - tyle spala prze-
ciętny obywatel Globu”

Jeżeli do tego dodamy spodziewa-
ną przez wszystkie służby statystycz-
ne akumulację liczby mieszczuchów 
na Ziemi w przeciągu dekad, jakich 
świadkami będzie jedno pokolenie, 
zrozumiemy rozmiar nadchodzącego 
zjawiska demografi cznego, które stoi 
przed urbanistycznymi decydentami. 
Rokrocznie w ciągu nadchodzących 
20 lat krajobraz lądowy ma urozma-
icać ekwiwalent siedmiu 10-miliono-
wych miast, w których trzeba będzie 
stawiać średnio 39 tysięcy mieszkań 
każdego dnia. To niespotykane tem-
po w dziejach ludzkości. Warto tylko 
napomknąć, że Londynowi przyrost z 
1 mln do 10 mln mieszkańców zajął 
około 130 lat, Bangkokowi - 45 lat, a 
Seulowi - 25 lat. Mamy więc do czynie-
nia ze zjawiskiem bezprecedensowym. 

Wynika to wprost proporcjonalnie 
z psychologicznej tendencji ludzi sta-
wiających życie w zgiełku miejskich 
slumsów ponad  zaciszny wiejski kli-
mat. Owa prawidłowość bierze się, 
jak wskazują psychologowie środo-
wiskowi, z tego, że młodzi ludzie, a 
to oni stanowią gros przyrostu, łakną 
bliskich więzi społecznych ze swoimi 
rówieśnikami, do czego zespół gmin-
ny nadaje się wprost idealnie, zagęsz-
czając liczbę pogłowia na km2, ferując 
tym samym integracji. Tak więc, poza 
korzystniejszą ekonomią miast oraz 
ogólnoświatową tendencją do poły-
kania przez aglomeracje terenów oka-
lających w celu zwiększenia bazy po-
datkowej i nabycia łakomych terenów 
inwestycyjnych, to właśnie dominanta 
antropogenicznego przepływu młodo-
ści jest podstawową zmienną, stawia-

jącą świat przed nowym wyzwaniem 
zagospodarowania tych ludzi. A będzie 
ich w obrębie całkiem sporo, gdyż na-
wet dość ostrożne, pozbawione histerii 
i wyważone polityczną logiką szacunki 
ONZ wspominają o zawrotnej liczbie 
3,1 mld osób w miastach jaka przed 
2050 r. wzbogaci mozaikę tychże - 
podwajając ich rubieże z obecnych 3 
mld osób do 6,1 mld osób.  

Przyczyny aprecjacji ludnościowej 
będą dwie: przyrost naturalny i ruchy 
ludności. Oczywiście za sprawą tej 
pierwszej, wzrost, często kilkunasto-
procentowy, będą w głównej mierze 
odczuwały państwa krajów rozwijają-
cych się. Niemniej, niejako z automatu, 
stworzy to ogromną presję migracyjną 
na zamożne części świata, do które-
go miejmy nadzieję dołączą na stałe 
polskie miasta. Co ciekawe, badania 
Marianne Fay i Charlotte Opal z Ban-
ku Światowego dowodzą, że rozrost 
miast nie jest ściśle związany z rynko-
wą hossą gospodarczo-ekonomiczno-
fi nansową. Wręcz przeciwnie, aglome-
racja jest postrzegana jako miejsce, 
gdzie kryzysowe spowolnienie jed-
nostka jest w stanie przetrwać mniej 
boleśnie. Nie powinien zatem dziwić 
fakt, że Komunistyczna Partia Chin i 
Indyjska Partia Kongresowa prowadzą 
politykę reglamentacji migracji ze wsi 
do miast - w przypadku Indii - nomen 
omen politykę nieskuteczną. 

„W 2007 r. na świecie jest już 
430 miast, których liczba ludno-
ści przekracza milion osób. Jed-
nak „wielkie molochy” składają się 
na zaledwie 4% wszystkich miesz-
kańców miast. Cała reszta to mia-
sta małe i średnie.”

Szukając polskiego pierwiastka w 
gąszczu analogii, należy odwołać się 
do internacjonalnych doświadczeń 
syndromu latynoskiego, który poda-
je się jako przyszły model rozwoju 
sytuacji urbanistycznej państw naro-
dowych. Otóż we wszystkich 13 pań-
stwach Ameryki Łacińskiej co najmniej 
20% obywateli zamieszkuje w najwięk-

szym mieście państwa. Jeśli uznać to 
za regułę objawioną, można założyć, iż 
Warszawa przyciągnie w perspektywie 
40 lat dodatkowo około 5 mln osób. 

Oczywiście opowieści o Bangla-
deszu, Indiach, Chinach i zakątkach 
Ameryki Południowej mogą dziwić 
burmistrzów i prezydentów polskich 
miast, którzy nie znajdują analogii dla 
dość marginalnej i komfortowej, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę gabaryty zja-
wiska demografi cznego w tamtych re-
gionach, sytuacji naszych aglomeracji. 
W Polsce będziemy mieli do czynie-
nia z innego rodzaju sytuacją. Wśród 
odgórnie narzuconej przez Brukselę 
palety zadań w perspektywie 2020 r. 
warto wymienić choćby regulowane 
tam zagadnienia: 

 � zanieczyszczenia powietrza dro-
binkami pyłów w ujęciu współ-
czynnika Spostrzeganej Jakości 
Środowiska wychodzącej z jednej 
z 838 polskich instalacji objętych 
od 2013 r. systemem częściowe-
go aukcjoningu w ramach systemu 
handlu emisjami EU ETS, 

 � czarnego energy mixu miast,
 � uściślenia enumerowania emisji i 

źródeł spalania na terenie jednost-
ki administracyjnej,

 � konieczności dostosowania ko-
munalnych spółek energetycz-
nych pod literę prawa Pakietu 
klimatyczno-energetycznego oraz 
nadchodzącej wielkimi krokami im-
plementacji Dyrektywy IPCC,

 � wymogu wypełnienia pakietu za-
sad regulujących sektor non-ETS, 
jak budownictwo i transport.

Powyższe problematyczne kazusy i 
ich cele indykatywne zmuszają komór-
ki wykonawcze magistratów do wzmo-
żenia aktywności na tych, sankcjono-
wanych prawem europejskim, polach. 
Światowa Rada Energii doradza, jak im 
podołać przy uwzględnieniu specyfi ki 
miast państw rozwiniętych, które naj-
większe zużycie będą odnotowywa-
ły w sektorze usług/komercyjnym w 
przeciwieństwie do aglomeracji krajów 
Trzeciego Świata, gdzie prym wiódł 
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będzie sektor przemysłowy. Każda z 
poniższych sugestii to krok w kierunku 
redukcji i optymalizacji zużycia ener-
gii pierwotnej oraz emisji sankcjono-
wanych Dyrektywami EU ETS i IPCC.

 � Przyjrzyjcie się 
Zasadzie Zipfa

Każdy mieszkaniec odciska na ob-
liczu Ziemi swoją stopę węglową. Robi 
to w sposób bezpośredni zużywając 
energię elektryczną i/lub ciepło oraz 
niebezpośredni, dokonując zakupów 
konsumpcyjnych. I tak stopa Australij-
czyka ma rozmiar 30 ton CO2 rocznie, 
Chińczyka - 5 ton CO2, a Polaka - 8 
ton CO2. Z tego też względu, w erze 
komercjalizacji handlu praw do emisji 
jednostek EUA oraz degradacji bloków 
energetycznych epoki Bieruta i zespo-
łów gazowo-parowych w  ciepłownic-
twie, absorpcja nadmiernej ilości stóp 
węglowych może spowodować prze-
grzanie budżetu municypalnego, po-
wodując konieczność krótkotermino-
wego ratowania kasy miasta poprzez 
sprzedaż aktywów i prywatyzację spół-
ek komunalnych2 przynoszących mia-
stu stałą dywidendę.

W celu uniknięcia problemów za-
gęszczenia architektonicznego nale-
ży kierować się zasadą sformułowa-
ną przez... amerykańskiego lingwistę 
George'a Zipfa, który pierwotnie sfor-
mułował teorię badającą częstotliwość 
występowania słów w języku mówio-
nym. Przeformatowana na urbanistycz-
ne realia formuła nakazuje zarządcom 
terenów miast kontrole rozrostu ar-
chitektonicznego miast na obrzeżach 
(ang. agglomeration externalities). 
Ensemble dużych miast w przypad-
ku pozytywnego wpływu na ekono-
mikę, stopę zatrudnienia habitantów i 
zaangażowanie transportu publiczne-
go, powinny stanowić większy procent 
powierzchni aglomeracji w większych 
jednostkach niźli w mniejszych. Jeżeli 
sytuacja jest odwrotna, a efekt netto 
przenosin życia pracowniczego na ze-

wnątrz jest negatywny, gdyż generu-
je ponadnormatywne koszty - wręcz 
przeciwnie, należy zmniejszyć metraż 
aktywności w dużych miastach poni-
żej pułapu notowanego w mniejszych 
jednostkach z części peryferyjnych na 
rzecz względnego centrum.

 � Skonfrontujcie próg 
ostrożnościowy
rank-size

W czasach wolności przepływu 
osób zdolność kontroli i znajomość 
wolumenów ludzi korzystających z za-
sobów gminy jest sztuką wymagającą 
strategicznego planowania i groma-
dzenia danych na temat ruchu osobo-
wego we wszelkich postaciach życia 
materialnego. Propozycją jest system 
rank-size. Prosty w swej kontrower-
syjnej istocie. Miasta kierujące się tą 
zasadą w swojej polityce ustanawia-
ją standard optymalizacyjny, który za-
kłada, iż ich demografi czny rozrost nie 
może przekroczyć populacji najwięk-
szego miasta w państwie, który staje 
się dlań benchmarkiem. Działaniem 
matematycznym jest tutaj iloczyn po-
zycji rankingowej i liczby ludności da-
nego miasta. Kontrowersyjność tej idei 
wyraża fakt, iż w Polsce jej założenia 
spełnia jedynie Kraków, a będąca na 
trzeciej pozycji Łódź z arytmetyczny-
mi 13 tysiącami mieszkańców mniej, 
w kategoriach postępu geometrycz-
nego jest degradowana do pozycji źle 
zarządzanego miasta.

Benchmark: Liczba ludności 
Warszawy: 1 mln 714 tysięcy.

Przykładowe działanie matema-
tyczne dla Krakowa wg danych GUS 
(stan na 31.12.2009 r.): 755 tys. x 
2 = 1 mln 510 tysięcy (+ 204 tys.).

Przykładowe działanie matema-
tyczne dla Łodzi wg danych GUS 
(stan na 31.12.2009 r.): 742 tys. x 3 
= 2 mln 226. Łódź winna mieć za-
tem maksimum 571 tys. mieszkań-
ców, by spełnić wymogi rank-size.

Z tego też względu próg ostrożno-
ściowy rank-size musiałby zostać w tym 
przypadku wzbogacony o dodatkowy 
logarytm amortyzujący niekorzystną 
geometrię, jak choćby ten uwzględnia-
jący większą powierzchnię miast mniej 
zaludnionych. Jest to jednak punkt wyj-
ścia do dyskusji o wpływie zagęszcze-
nia bytu ludzkiego na ekonomię, emisję 
gazów cieplarnianych oraz stres środo-
wiskowy. Skoro rank-size jest rozpatry-
wany obecnie w Chinach, to powinien 
trafi ć na wokandę również w Polsce. 
W 2002 r. przeprowadzono studium, 
gdzie na 73 przebadane państwa w aż 
w 53 odrzucano tę regułę w jej czystej 
postaci, tj. bez amortyzacji. 

 � Pójdźcie w ślady 
Nowego Jorku 
- załóżcie OLTPS 
i pobierajcie SBC

Miasto jako nadrzędne miejsce ba-
talii o egalitaryzm biosfery winno legi-
tymować się jednostką, która zatrud-
niając osoby o nienagannej wiedzy 
będące w stałym kontakcie z tętnem 
życia miejskiego, będzie w stanie na-
rzucać koncepty, które zaowocują przy-
szłymi oszczędnościami naturalnymi i 
fi ducjarnymi oraz zaskutkuje wzrostem 
stopy życiowej mieszkańców aglome-
racji będących pod jurysdykcją OLTPS 
(ang. Offi  ce of Long-Term Planing and 
Sustainability, pol. Biuro Długotermi-
nowego Planowania i Zrównoważone-
go Rozwoju) złożonego z architektów, 
projektantów, specjalistów budowla-
nych zatrudnionych na umowę zlecenie.

OLTPS jako instytucja miejska o 
charakterze stałym i co istotne - de-
cyzyjnym, mająca na celu statutowym 
obserwację, prognozowanie, ekstra-
polacje i pozytywną rewizję przyszłych 
trendów tak, by nie uwstecznić, a wręcz 
uatrakcyjnić miejskie przestworza kar-
tografi czne przed inwestorami, którzy 
będą pewni długofalowych trendów 
wynikłych z prowadzonej polityki się-
gającej 20, 30 lat na przód, to sine qua 

2) W erze drożejących nośników energii Rada nie zaleca zbywania takich spółek, zaznaczając przy tym, że współpraca w trybie koncesyjnym lub formule PPP jest wskazana.
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non dla utrzymania zdrowej tkanki życiowej miasta i redukcji kosztów outsourco-
wania analiz. Nowojorski OLTPS, jeszcze jako komórka niepermanentna wyarty-
kuowała Plan Zrównoważonego Rozwoju dla tego liczącego 8,5 mln osób molo-
cha, zakładający redukcję emisji GHG o 30% do 2030 r. Dziś, już jako instytucja 
na stałe wpisana w stanowy krajobraz polityczny implementuje, bada i kontroluje 
jego etapy wdrożeniowe.

Warte napomknięcia jest również inne rozwiązanie stosowane przez samorząd 
(i nie tylko ten) tego multietnicznego miasta. Koalicja energetyczna ukazana na 
rys.1 dąży metodą step-by-step do degradacji zużycia energii elektrycznej, znaj-
dując przy tym interes dla każdego z podmiotów poniższego łańcucha. Jednym 
z elementów jest pobór opłaty efektywnościowej (System Benefi t Charge), którą 
de iure obciążone są Spółki Wytwórcze3. Jej wysokość to ryczałt 1,42% dochodu 
odnotowanego w 2004 r. Suma trafi a bezpośrednio do kas NYSERDA - Agencji 
Efektywności Energetycznej dla Nowego Jorku, która to z kolei przeznacza uży-
czony kapitał na rozwój takich zagadnień technicznych, jak: kolektory termiczne 
różnego typu, panele fotowoltaiczne, obróbka gazu śmieciowego, energetyka 
wiatrowa, biomasa, energia spadu wód, geotermia elektryczna, komórki paliwo-
we, oświecenie dzienne, rozkład beztlenowy, energia pływów, ciepło oceanów, 
etanol, metanol, biodiesel. W latach 1998-2011 NYSERDA rozdysponuje sumę 
akumulowaną 1,89 mld USD.

 � Kierujcie się współczynnikiem zagęszczenia 
50-150 os/ha

Rozbudowany transport publiczny w mieście to jego niewątpliwa wizytów-
ka i marka każdego habitanta. Wniosek płynący z raportu Rady Światowej jest 
tutaj nieśmiało jednoznaczny: nie należy oddawać tej gałęzi lokalnego biznesu 
w ręce prywatne. Wskazane jest jednak, by intensyfi kować współpracę z czyn-
nikiem prywatnym na różnych płaszczyznach dochodzeniowych tak, by koope-

racja przynosiła owoce wzrostu każ-
dej ze stron. Kazus stolicy Meksyku, 
Mexico City dowiódł, iż po całkowitym 
oddaniu w ręce niepubliczne komuni-
kacji miejskiej, mieszkańcy tej 23-mln 
aglomeracji masowo przesiedli się do 
aut osobowych, gdyż oferta zapropo-
nowana im przez tzw. prywaciarzy ich 
nie zadowalała - „wycięte” zostały nie-
dochodowe połączenia. Efektem domi-
na wzrósł poziom zanieczyszczenia w 
mieście, wszak każdy samochód to ok. 
340 gCO2e na 1 km pokonanej trasy. 
Jeżeli dodatkowo weźmiemy pod uwa-
gę oczywiste następstwo zagęszczenia 
ruchu pojazdów osobowych w mieście 
i liczbę zatorów drogowych, emisje mo-
żemy śmiało pomnożyć przez 3, gdyż 
monotonna podjazdówka zamiast real-
nej jazdy jeszcze bardziej zwielokrotnia 
niewydajność procesu utylizacji paliwa 
w silnikach spalinowych. 

Transport publiczny nie ma jedna-
kowoż uzasadnienia we wszystkich 
przypadkach, istnieje ekonomiczna 
granica racjonalności rozbudowy do 
monstrualnych rozmiarów sieci połą-
czeń i kanałów spedycji osobowej. Ta-
ką granicą jest zagęszczenie ludności. 

Stan Rząd Federalny Samorząd

Zwierzchnictwo Wpływ

Rząd Nowego Jorku,
 � współpracuje z Nowojorskim 

Producentem Energii Elek-
trycznej (NYPA) w dziedzi-
nie formułowania priorytetów 
energetycznych dla miasta,

 � reprezentuje interesy lokal-
nego biznesu, mieszkańców 
i swoje w zatwierdzania lub 
nie nowych stawek za ener-
gię przez Komisję Użyteczno-
ści Publicznej,

 � wespół z NYPA administruje 
program poprawy efektywno-
ści energetycznej budynków 
należących do miasta Nowy 
Jork

Nowojorscy Konsumenci: 
 � konsumują energię elektrycz-

ną, 
 � płacą rachunki z uwzględnie-

nie opłaty systemowej

Con Edison: 
 � dostarcza elektryczność i utrzymuje system przesyłowy, 
 � gromadzi płatności za energię elektryczną, 
 � zabezpiecza dostawy tak, by wypełnić wymogi Komisji Uży-

teczności Publicznej, 
 � zbiera opłaty efektywnościowe (SBC) na rzecz Agencji Efek-

tywności Energetycznej dla Nowego Jorku - NYSERDA

Prywatni właściciele i operatorzy 
elektrowni: 

 � sprzedają swoją moc wytwórczą do 
niezależnego operatora systemu (NY-
ISO), bądź do Con Edison lub NYPA

Burmistrz Nowego Jorku: 
 � mianuje członków Komisji Użyteczności Publicznej, 
 � mianuje członków zarządu NYPA i NYSERDA,

Komisja Użyteczności Publicznej: 
 � prowadzi nadzór nad spółkami producenckimi i wytwórczymi, 
 � zatwierdza lub nie zmiany taryf za energię elektryczną, 
 � bazując na szacunkach NYISO stawia cele podażowe przed Con Edison

Nowojorski producent Energii 
Elektrycznej: 

 � zapewnia dostawy prądu do bu-
dynków rządowych przez własną 
produkcję lub zakup energii u pro-
ducentów zewnętrznych, 

 � wraz z miastem koordynuje program 
efektywności energetycznej dla bu-
dynków administracji samorządowej

Agencja Efektywności Energetycznej 
dla Nowego Jorku: 

 � kreuje i implementuje opracowane przez siebie programy 
poprawiające wydajność i gęstość energetyczną budyn-
ków, które fi nansowane są z opłaty efektywnościowych 
(SBC)

Rys. 1. Struktura zarządzania energią w Nowym Jorku w 2007 r.

3) De facto opłacają ją konsumenci.

Federalna Komisja Regulacyjna ds. Energii (FERC) 
 � licencjonuje instalacje energetyki wodnej oraz reguluje warunki przepywu 

gazu ziemnego i energii elektrycznej przez międzystanową sieć połączeń 
infrastrukturalnych,

 � nadzoruje działalność NYISO

Niezależny Nowojorski Operator Systemowy (NYISO) 
 � oszacowuje popyt na najbliższe 10 lat,
 � administruje elektroenergetycznym rynkiem hurtowym,
 � zarządza systemem przesyłowym stanu Nowy Jork
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rangą, przez co w opinii publicznej mia-
sto zyskuje status bardziej komfortowe-
go i przyjaznego mieszkańcom. Koszty 
eksploatacyjne pojazdów szynowych 
są póki co niższe, ta sytuacja może się 
zmienić wraz z implementacją pełnego 
aukcjoningu w ramach systemu ETS w 
2020 r., wtedy też do każdej MWh trze-
ba będzie doliczyć średnio 40 EUR. Co 
więcej, szlaki tramwajowe charakteryzu-
ją się stosunkowo dużą ilością zatrzy-
mań/przystanków przez co pojazdy szy-
nowe osiągają średnią prędkość rzędu 
15-20 km/h, stąd nie stanowią preferen-
cyjnego typu transportu dla tras długich 
(Wschód-Zachód, Północ-Południe).

„Paryski Autobus = 30 gram ekwi-
walentu ropy na pasażerokilometr 
vs Paryski samochód osobowy = 55 
gram ekwiwalentu ropy na pasaże-
rokilometr”

 � Zastosujcie Third-Party 
Investment

Z racji tego, że fi nansowanie w ra-
mach Krajowego Funduszu Termomo-
dernizacyjnego kuleje, a wątłe źródło 
kredytu termomodernizacyjnego na 
przestrzeni roku raz po raz wysycha, 
dla działania efektywnościowego, któ-
rego głównym celem jest obniżenie zu-

Niewskazany jest ekspansjonistyczny 
rozwój transportu publicznego, jeżeli 
współczynnik konsumpcji ziemi przez 
obywateli miasta nie mieści się w inter-
wale 50-150 os/ha tzw. terenów built-
up-area, czyli tych wykorzystywanych 
do wszystkich aktywności miejskich 
- od komunalno-bytowych po komer-
cyjne. Bezkrytyczne powielanie przy-
kładów transportowych w sytuacji, gdy 
nie mieścimy się w widełkach 5000-
15000 osób na km2 jest prostą drogą 
do powiększania defi cytu budżetu sa-
morządowego.

 � Jeżeli mieścisz się we 
współczynniku 50-150 
os/ha buduj BRTS

Sprawna spedycja ogromnych ilości 
osób w popołudniowym szczycie ko-
munikacyjnym to pozytywna łatka, któ-
ra w sposób ekspresyjny przylega do 
zarządców gmin. Jeżeli zatem musisz  
przetransportować sporą rzeszę ludzi 
na terenach o stałym zagęszczeniu 
5000-15000 osób na km2 stwórz na-
ziemne Bus Rapid Transit System (Sys-
tem Autobusowych Korytarzy Tranzy-
towych) na wzór korytarzy kolejowych 
w oparciu o dwu- i czteroprzegubowe 
pojazdy hybrydowe z systemem rege-
neracyjnych hamulców, co oszczędza 
20-30% energii4 (fot. 1). Dobrze skali-
browany i atrakcyjny fi nansowo BRTS 
udrażnia ruch w sposób ewidentny. Jest 
również tańszy niż linie tramwajowe. 
Koszty kapitałowe w przypadku bu-
dowy BRTS to, w zależności od wa-
riantu, 2-5 mln EUR za km, podczas 
gdy jego szynowy odpowiednik drenu-
je portfel miejski kwotą co najmniej 20 
mln EUR za km.

Takie jednoznaczne podejście ma 
oczywiście swoje wady. Przeciętny tram-
waj jest dwa razy dłuższy od popular-
nych „harmonijek”, stąd też legitymuje 
się on dwukrotnie większą przepusto-
wością. Ponadto psychologowie mar-
ketingowi wskazują, że są one postrze-
gane przez społeczeństwo jako wyższe 

Fot. 1. BRTS w chińskim Kantonie, Fot. z raportu: "Energy and Urban Innovation"

życia drożejącej rdr energii na m2 bu-
dynku, zinstytucjonalizujcie technikę 
fi nansowania Third-Party Investment 
i zagospodarujcie morze kapitału pry-
watnego, który pozwoli zredukować 
emisję w jednym z segmentów sekto-
ra non-ETS (transport, budownictwo, 
rolnictwo), który łącznie stanowi o 60% 
wszystkich emisji gazów cieplarnianych 
w Unii Europejskiej5. Zważywszy na wy-
muszone Traktatem Akcesyjnym jedno-
dekadowe perspektywy wejścia Polski 
do strefy euro legitymującej się niższy-
mi stopami oprocentowania, ta forma 
inwestycji kapitału długoterminowego 
może znaleźć grono swoich entuzja-
stów w Polsce.

Jej założenia są oparte o ciąg zależ-
ności kontraktu pomiędzy wykonawcą 
prac budowlanych, właścicielem nie-
ruchomości i kapitałodawcą, zakła-
dającego pokrycie kosztów upfronto-
wych kalibracji budynku do wyższych 
standardów wydajności energetycznej 
(wymiana okien z dwuszybowych na 
trójszybowe, uszczelnienia i likwidacji 
mostów cieplnych, eliminacja wad kon-
strukcyjnych, wymiana bojlerów) przez 
stronę trzecią - Third-Party. W zamian 
za pożyczkę, strona trzecia otrzymuje 
zwrot ratalny rzeczonej kwoty wraz zy-
skiem umownym wypłacanym na prze-
strzeni obowiązywania kontraktu, naj-

4) Koszt dwuprzegubowca to ok. 350 tys. EUR. Koszt inkrementacyjny w zestawieniu z konwencjonalnym autobusem to 100 tys. EUR, ale otrzymujemy w zamian dwukrotnie większą 
pojemność przy jedynie 30% większym zużyciu paliw.

5) Na dzień 22.03.2011 stopa procentowa Europejskiego Banku Centralnego to 1%, zaś Narodowego Banku Polskiego aż 3,75%.
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częściej 7-12 lat, który to z kolei zysk 
pochodzi z kwoty nadwyżki, jaką w in-
nym wypadku podmiot operujący wy-
dałby na całkowity koszt ciepła i energii 
elektrycznej6 (rys. 2). Co istotne, jednym 
z fundamentów umowy jest rozrząd za-
bezpieczeń pomiędzy wykonawcę prac 
budowlanych (który daje gwarancję, że 
jego produkty użytkowane zgodnie z in-
strukcją przyczynią się do oszczędno-
ści energii w dany okresie) i właściciela 
nieruchomości. Niestety, jedną z pryn-
cypialnych wad techniki TPI jest to, że 
nie uwzględnia ona kapitałochłonnej, 
aczkolwiek najbardziej skutecznej formy 
restauracji energetycznej nieruchomo-
ści, tj. izolacji wewnętrznej i zewnętrznej 
budynków, których to instalacja wydłu-
żyłaby okres zwrotu inwestycji w spo-
sób nieakceptowalny dla dawcy środ-
ków pieniężnych. 

Metodę TPI stosuje się od połowy 
lat 90. w Berlinie za pośrednictwem 
Agencji Energetycznej Miasta Berlin 
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nowy niższy koszt

zaoszczędzone wolumeny energii 
spłacają inwestycję

znaczące oszczędności 
dla klienta

początek kontraktu koniec kontraktu lata

Tab. 1. Zestawienie efektów końcowych działalności Agecji Energetycznej Miasta Berlin w formule TPI w 2006 r.

Liczba budynków
Łączna wartość 

inwestycji
Średnia długość 

kontraktu

Gwarantowane 
oszczędności 

monetarne

Gwarantowane 
oszczędności 
energetyczne

Redukcja emisji 
dwutlenku węgla 

ton/rok

502 40 milionów EUR 11,8 lat 2,3 milionów EUR 25,75% 57,00 ton/rok

6) Kwestią absolutnie nadrzędną jest to, by TPI o rzeczywistą redukcję zużycia energii wyrażoną w MJ lub kWh, niźli o formułę kosztów energii wyrażonych w walucie krajowej, wszak 
może dojść do zjawiska, iż pomimo osiągów znacznego spadku zużycia wolumenów energii jej wyższa cena będzie niwelować zysk umowny. Dlatego tak ważne jest, by w umowie 
uwzględniać pewien margines wahań cen energii i/lu, jeżeli jest taka możliwość, podpisać na okres obowiązywania kontraktu umowę na dostawy prądu po cenie stałej.

7) Environmental Collateralized Bond Obligation.

Rys. 2. Schemat kontraktu Third-Party Investment (TPI)

(Berliner Energieagenthur) oraz od 2005 r. w miastach belgijskich poprzez agen-
cję Fedesco. Oba podmioty świadczą usługi na rzecz budynków będących w 
posiadaniu lokalnej bądź federalnej administracji publicznej. W tab. 1 jest ze-
stawienie z efektów działalności Agencji Energetycznej Miasta Berlin za 2006 r.

 � Rozpowszechnijcie, śladem Tokio, Środowiskowe 
Instrumenty Sekurytyzacji Aktywów (ECBO)7

Emisje tak jak z defi nicji są eksterytorialne, tak rozsiane są po wszystkich 
sektorach życia gospodarczego. Tak jak wielkie koncerny energetyczne nie ma-
ją problemów z uzyskaniem środków kredytowych, tak Energetyczne Spółki Ko-
munalne oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP) niejednokrotnie nie są w 
stanie uzyskać komercyjnych środków na warunkach preferencyjnych z prze-
znaczeniem na inwestycje prośrodowiskowe służące zdrowiu publicznemu lub 
ograniczeniu wydatków na energię. MŚP bądź to stoją na straconej pozycji przed 
obliczem komisji bankowej oceniającej wniosek kredytowy na taką inwestycję lub 
też spotykają się z odmową z uwagi na zablokowanie długoterminowego kapita-
łu 20-30-letnimi kredytami hipotecznymi. Przedsiębiorcy dzielą również obawy, 
iż aprecjacja portfolia wierzytelności o nie najwyższym stopniu priorytetowości, 
podburzy rynkowe fundamenty pod uzyskanie środków pod inne, niezbędne in-
westycje, co spowoduje wzrost ryzyka upadłościowego. Dlatego stworzono me-
chanizm zabezpieczenia aktywów, nie dość popularny w Polsce.

Polega to, jak podtytuł wskazuje, na sekurytyzacji aktywów (kredytów, pożyczek) 
np. przyszłymi wpływami8. Mechanizm ECBO jest trójstronny. Z jednej strony mamy 



inicjatora (zbywcę należności), z drugiej inwestorów nabywających 
papiery wartościowe wyemitowane pod ów dług. Pomiędzy nimi 
mieści się Spółka Celowa, która obsługuje wszelkie te czynności. 
Główną zaletą ECBO, jako fi nansowego instrumentu pochodnego, 
jest możliwość zbycia praw do wierzytelności wynikłych z poboru 
zobowiązań fi nansowych na spółkę celową oraz właśnie ograni-
czenie ryzyka upadłości podmiotu dłużnego, co powoduje zwięk-
szenie jego płynności fi nansowej. Inną zaletą ECBO jest również 
większa elastyczność negocjacji z inwestorami, np. wydłużenie 
terminu wykupu papierów wartościowych. Możliwości jest bardzo 
wiele, zależy to od konstrukcji statutu emisji.

 � Wnioski

Przeciętny mieszkaniec polskiego miasta konsumuje miesięcz-
nie 4 m3 wody, 3 GJ ciepła i co najmniej 4 razy miesięcznie wyno-
si śmieci o gabarycie 120 litrów9. Tak się składa, że każda z tych 
czynności w przeważającej i przerażającej większości jest zapew-
niana lub absorbowana przy aktywnej asyście spółek komunal-
nych, które po dziś dzień nie mają ekonomicznego interesu w tym, 
by ich klienci kupowali mniej. Dotychczasową idylliczną beztroskę 
zaburzają akty i zobowiązania międzynarodowe wspomniane już w 
artykule. Pakiet „3x20”, Dyrektywa IPCC, czy tląca się na horyzon-
cie, a obecna jedynie w onzowskich kuluarach zmiana metodologii 
liczenia emisji CO2 na bardziej niekorzystną dla krajów-importerów 
złamie kręgosłup polityce stagnacji. Zaprezentowana paleta propo-
zycji jest dobrym punktem wyjścia dla symetrycznych działań pol-
skich samorządów. Tym cenniejsze, że opiera się ona na doświad-
czeniach z praktyk municypalnych z całego świata. Od Paryża, po 
Tokio, Londyn i Nowy Jork, gdzie rodziły się one w różnych kon-
tekstach i talencie aktorów politycznych, tak jak różne są problemy 
i niesnaski we wszystkich 903 polskich miastach. Wykluczono z 
tematyki artykułu kwestię edukacji dotyczącej bycia efektywnym, 
gdyż to zagadnienie stanowi dla autora, jak i Światowej Rady Ener-
gii klasyczną oczywistość. 

Każde z powyższych zagadnień, jak już to było podkreślane, 
ma służyć  budowie tego, co na szczycie Ziemi w 1992 r. w Rio de 
Janeiro nazwano zrównoważonym rozwojem. Amortyzacja resur-
syzmu ferowanego szaleńczym konsumpcjonizmem i ludzkimi jed-
nopokoleniowymi ambicjami, to cel indykatywny. W przypadku jego 
fi aska, przyjdzie Ci, drogi zarządco, płacić 40 EUR za tonę emisji 
CO2 w tej (bezpośredniej) czy innej (niebezpośredniej) formie. �

8) Jest to również doskonała propozycja dla samorządów, które legitymują się stałymi 
dochodami z podatków, a na których ciąży ustawowy limit zadłużenia na poziomie 60%. 

9) Na podstawie rankingu sporządzonego przez dziennik Rzeczpospolita - „Najdroższe 
miasta w Polsce”.

Rys. 3 Przykładowy mechanizm seukyrytyzacji aktywów

ARANŻER
(Inicjator) Należności

Spółka 
Celowa

INWESTOR

Środki 
fi nansowe

Środki 
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Papiery
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Źródło: www.sekurytyzacja.info
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

Królestwo zeroemisyjne
Dynamik� rozwoju miast pod koniec XIX w. nakr�ca�y turbiny spalinowe oraz coraz 

bardziej powszechna elektryczno��. W wyniku zmian w dziedzinie energetyki rozwój 
o dynamice ruchu jednostajnego równie� zmieni� swój charakter na ruch niejednostajny 
przyspieszony. Po ponad stu latach nieustannego zwi�kszania pr�dko�ci zacz��o 
brakowa� turbin spalinowych zdolnych do dalszego nap�dzania miast, a	dzia�anie 
tych istniej�cych sta�o si� pod wieloma wzgl�dami uci��liwe. Zbli�aj�ca si� obecnie 
rewolucja energetyczna zwiastuje powrót do korzeni: nap�dzania podró�y wiatrem, 
urz�dze� domowych i przemys�owych obrotowymi ko�ami wodnymi i	spalaniem 
produktów ro�linnych, ogrzewania domów ciep�em z ziemi i powietrza, a wody 
promieniami s�o�ca. Rewolucja technologiczna nie wymaga wymy�lania niczego 
nowego, ale	unowocze�nienia i de� niowania na nowo metod, które ju� dawno odkryli 
nasi przodkowie.
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 � Klimatyczny pluralizm: 
wiara, biznes i strach

Szeroki asortyment przedsięwzięć 
podejmowanych przez brytyjski rząd 
w celu ochrony przed zmianami kli-
matycznymi może budzić podziw, ale 
też podejrzenia. Podejmuje on nie tyl-
ko kosztowne projekty związane z in-
westycjami w odnawialne źródła ener-
gii, przechwytywanie i magazynowanie 
CO2, czy szeroko zakrojoną rewitalizację 
miast w celu zwiększenia ich efektyw-
ności energetycznej. Prowadzi także 
żmudną edukację społeczeństwa, bez 
której wszystkie inne inwestycje były-
by niezwykle kosztowną wydmuszką. 
Zresztą, społeczeństwo nie pozosta-
je mu dłużne i często samo wywiera 
wpływ, żeby zmiany wprowadzać.

Najdonioślejszy produkt postmoder-
nizmu w obszarze wartości, czyli plu-
ralizm relatywistyczny zaprasza do jed-
nego stołu przedstawicieli wielu narracji 
tłumaczących rzeczywistość: między 
innymi tych, którzy z dużą dozą sarka-
zmu utrzymują, że globalne ocieplenie 
należy rozpatrywać w kontekście wia-
ry, tych, którzy z pełną powagą przed-
stawiają niezbite dowody naukowe na 
antropogeniczne pochodzenie zjawiska, 
tych, którzy całkiem skutecznie podej-
mują wysiłek uczynienia ze sprawy mo-
toru napędowego koniunktury gospo-
darczej świata nie bacząc na dylematy 
sceptyków i tych, którzy wyrażają troskę 
o środowisko naturalne, spowodowa-
ną strachem przed kolejną stacją, do 
której udaje się napędzane silnikiem 
spalinowym społeczeństwo ryzyka, o 
budzącej respekt nazwie samozagłada.

Można ulec pokusie konstatacji, że 
- z kontynentalnego punktu widzenia - 
istniejąca od niepamiętnych czasów na 
rubieżach dalekiej północy demokracja 
i towarzyszący jej wolny rynek, świato-
we centra fi nansowe, technologiczne i 
logistyczne, czy też fakt, że kraj królo-
wej Katarzyny przez wieki łupił bezlito-
śnie resztę świata powodują, że Wielka 
Brytania dysponuje dziś odpowiednim 
kapitałem ludzkim, społecznym, intelek-
tualnym i ekonomicznym, by być świa-

towym liderem w rozwijaniu nowej fali 
innowacyjności w energetyce i robić na 
tym dobry biznes.

Ale można też sądzić, że z bry-
tyjskiej - wyspiarskiej - perspektywy, 
zagrożenie zalania dużej części kraju 
przez podnoszący się poziom wód mor-
skich, czy zagrożenie innymi nieprzewi-
dywalnymi katastrofami - jest bardziej 
namacalne niż w Polsce, która wyspą 
(zieloną) była tylko przez pewien krótki 
czas. Być może dający się odczuć w 
dużej części kraju powiew bryzy mor-
skiej powoduje nie tylko uczucie od-
prężenia spacerowiczów, ale jest tak-
że pożywką dla kiełkującego gdzieś w 
umysłach lęku o przyszłość. Stąd wśród 
mieszkańców wysp brytyjskich i ich de-
mokratycznych przedstawicieli z pew-
nością można zaobserwować wiarę w 
zagrożenie zmianami klimatycznymi. 
Dla porównania, mieszkańcy naszego 
kraju i przedstawiciele rządu może nie 
są w tej materii ateistami, ale o nadanie 
nam statusu agnostyków można by się 
śmiało pokusić.

 � Klimatyczne oświecenie: 
synergetyka

Jakkolwiek oceniać wpływ człowie-
ka na zmiany klimatyczne, niewątpli-
wie sama dyskusja nad nimi powoduje 
istotne zmiany w myśleniu o technologii 
energetycznej. Wiara i strach są silny-
mi bodźcami do rozwoju biznesu, ale 
ten potrzebuje nauki, sprawnego za-
rządzania i odpowiedzialności. Zdaniem 
prof. Jana Popczyka z Politechniki Ślą-
skiej, energetyka wchodzi w piątą falę 
innowacyjności, nastaje era tzw. „po-
stenergetyki”, bądź „synergetyki”, jak 
proponuje profesor. Wywodzące się z 
teorii zarządzania pojęcie synergii do-
brze obrazuje to, co może stać się z 
unowocześnioną branżą: dobrze zor-
ganizowane i współpracujące ze sobą 
wszystkie elementy systemu są w sta-
nie uzyskać zwielokrotnioną wartość 
tego, co w sumie uzyskałyby wszystkie 
te same elementy pracując niezależnie. 

Prof. Popczyk wskazuje dwa pod-
stawowe obszary innowacyjności: twar-

dą (technologiczną) i miękką (społecz-
ną, ekologiczną, prawną, zarządczą). 
Głównym celem tej drugiej jest stymu-
lowanie rozwoju pierwszej.

Innowacyjność twarda ma dopro-
wadzić do masowego wykorzystania ta-
kich technologii, jak m.in. pompy ciepła, 
kolektory słoneczne i ogniwa fotowolta-
iczne, samochody elektryczne, ogniwa 
paliwowe i wodorowe oraz biopaliwo-
we i biowodorowe, pełne wykorzystanie 
możliwości energetyczno-utylizacyjnych 
(w przypadku wszystkich odpadów: rol-
niczych, przemysłowych i komunalnych) 
oraz utylizacji procesowego ciepła od-
padowego. Używane technologie mają 
mieć charakter funkcjonalnie zintegro-
wany, jak np. farmy wiatrowe połączo-
ne z ogniwami wodorowymi lub elek-
trowniami szczytowo-pompowymi. Mają 
one zapewniać indywidualne i lokalne 
bezpieczeństwo energetyczne, tak jak 
wiejskie biogazownie zintegrowane ze 
źródłem kogeneracyjnym. Ostatecz-
nie energia nie ma być produkowana, 
ale inteligentnie obracana i zarządzana 
dzięki takim rozwiązaniom jak: pasywne 
domy, Smart Grid, czy wirtualne źródła 
poligeneracyjne. 

Jak wskazuje profesor, najważniej-
szymi obszarami miękkiej innowacyj-
ności będą legislatura i ekonomika. W 
pierwszym przypadku niezbędne będzie 
powiązanie systemów wspomagania 
odnawialnych źródeł energii i procesu 
redukowania emisji CO2 oraz koordy-
nacja związanych z tym nowych sys-
temów podatkowych. Drugi przypadek 
dotyczy nowego profi lu ryzyka fi nanso-
wania innowacyjności, gdzie siła ciąże-
nia przechyli się z ryzyka osobistego na 
rzecz ryzyka biznesu prywatnego i part-
nerstw publiczno-prywatnych.

Niezwykle istotną rolę odegra rol-
nictwo energetyczne, które będzie się 
rozwijało w wyniku zintegrowanych re-
form energetyki i rolnictwa, które z kolei 
pobudzą rozwój innowacji tj.: biotechno-
logia środowiskowa, wytwarzanie bio-
paliwa, biometanu i wodoru z biomasy. 

Tego typu rozwiązania doprowadzą 
do zmiany jakościowej w procesach 
wytwarzania i używania energii - efekt 
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skali produkcyjnej energii zostanie za-
stąpiony efektem produkcji seryjnej (w 
zakresie liczby źródeł i infrastruktury za-
rządzanych inteligentnymi systemami). 

Jednak aby piąta fala osiągnęła suk-
ces, musi być ściśle sprzężona z pro-
cesami modernizacyjnymi dużych i ma-
łych miast. To one będą podmiotem i 
przedmiotem innowacyjności. Musi być 
powiązana także z procesami społecz-
nymi i ekonomicznymi.

 � Anglia bez węgla

Narodowa bohaterka, Margaret 
Thatcher, która w latach 80. wygrała 
wojnę z górniczymi lobby związkowymi 
i zamknęła wszystkie nierentowne ko-
palnie (czyli ok. 75% ówczesnej liczby 
kopalń), wprowadziła kraj na drogę pro-
sperity. Obecnie, jak podaje dr inż. Ur-
szula Lorenz z Instytutu Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Energią PAN w 
Krakowie, Anglia jest jednym z 4 głów-
nych europejskich (unijnych) producen-
tów węgla kamiennego obok Polski, 
Niemiec i Hiszpanii. Mimo to do 2007 
r. 70% zapotrzebowania tego kraju na 
węgiel pokrywał import, a produkowa-
ło się z niego około 38% całej energii. 
Dziś ten ostatni wskaźnik jest o kilka 
procent niższy.

Po thatcherowskiej rewolucji przy-
szedł czas na kolejne rozstanie z wę-
glem. Tym razem ostrze miecza nie jest 
skierowane na górników, ale na węgiel 
kopalny i ropę naftową, które będą naj-
większymi ofi arami tej wojny. Jednak 
jako głównego wroga określa się od-
pad powstały w wyniku spalania tych 
dwóch surowców. W sukurs sztabo-
wi generalnemu przyjdzie świat nauki, 
biznes energetyczny, no i oczywiście 
użytkownicy, którzy pozostałym za całą 
wojnę będą płacić. Ale ta ich inwestycja 
ma szansę uzyskać całkiem niezłą sto-
pę zwrotu, przynajmniej dla przyszłych 
pokoleń. A największym polem bitwy 
będą miasta.

Brytyjskie Centrum Technologii Al-
ternatywnych opracowało raport Zero 
Carbon Britain 2030, który prezentu-
je wiele możliwych dróg, jakimi może 

podążyć angielskie społeczeństwo, 
aby osiągnąć stan zeroemisyjnej sa-
mowystarczalności energetycznej w 
perspektywie najbliższych 20 lat. Co 
ważne z punktu widzenia „sieciowego” 
i „rozproszonego” charakteru piątej fali 
innowacyjności - w jego przygotowa-
niu na drodze licznych konsultacji brała 
udział szeroka reprezentacja obywate-
li: organizacje pozarządowe, niezależ-
ne think-tanki i ośrodki akademickie. 
Ocenę tego, jak daleka jest to metoda 
od tej zastosowanej przez Michała Bo-
niego przy pracach nad dokumentem 
Polska 2030, który wraz z grupą swo-
ich pracowników w zaciszu gabinetów 
stworzył wizję dla Polski, pozostawiam 
czytelnikowi.

Głównym założeniem raportu jest 
uczynienie z procesu walki z kryzysem 
ekologicznym systemu tworzenia no-
wego ładu społecznego i relacji między-
narodowych. Ideowy środek ciężkości 
leży po stronie szans, a nie zagrożeń i 
pokonywanie zmian klimatycznych jest 
prezentowane jako sposób na poprawę 
jakości życia. Koncepcja zrównoważo-
nego rozwoju uwzględniającego potrze-
by ekologiczne, społeczne i ekonomicz-
ne ma stać się praktyką.

Doprowadzenie do sytuacji, kiedy 
za 20 lat jedna z największych świato-
wych gospodarek, a zarazem jeden z 
największych światowych emitentów 
gazów cieplarnianych nie będzie emi-
tować prawie żadnych groźnych zanie-
czyszczeń, jest celem niezwykle ambit-
nym, ale lektura raportu daje poczucie, 
że jednak realistycznym.

Jego autorzy mają pełną świado-
mość, że do wprowadzenia takich ra-
dykalnych i rewolucyjnych zmian nie wy-
starczy sama technologia i inwestycje 
w infrastrukturę zeroemisyjnych źródeł 
energii. Doskonale rozumieją, że taka 
zmiana może się dokonać jedynie w sy-
tuacji pełnego zaangażowania wszyst-
kich mieszkańców kraju, co musi nieść 
za sobą znaczące przekształcenia w 
sposobie organizacji gospodarki i społe-
czeństwa. Wydaje się, że jest to bardzo 
prawdopodobne, zważywszy na trady-
cje brytyjskiej demokracji i społeczeń-

stwa obywatelskiego oraz dotychczaso-
wy, bardzo wysoki poziom partycypacji 
obywateli w życiu publicznym. Autorzy 
raportu wskazują kilka alternatywnych 
możliwości osiągnięcia celu, sugerując 
potencjalnie najlepsze rozwiązania, od-
rzucając dogmatyczne wyznawanie ja-
kiejś jedynie słusznej ścieżki.

I tak np. alternatywną dla generują-
cego niezliczone ryzyka rozwoju urbani-
stycznego ma stać się koncepcja roz-
woju obszarów wiejskich, dla których 
sektor energetyki odnawialnej i rolnic-
two ekologiczne mogą być doskonałym 
lekiem na nękające wieś kłopoty. Za-
pewne z polskiej perspektywy, zwięk-
szanie procentu ludności mieszkającej 
i pracującej na roli kosztem demografi i 
miejskiej może wydawać się szaleń-
stwem, ale niewątpliwie ktoś będzie 
musiał produkować chociażby biomasę, 
która - zamieniając się rolami z węglem 
kamiennym czy ropą - ma w niedalekiej 
przyszłości napędzać miasta. 

„Zero Carbon Britain 2030” propo-
nuje jednak inny model rolnictwa od 
dobrze znanego na całym zachodzie 
modelu przemysłowego. Wskazując 
na rosnący wpływ przemysłu rolnego 
na zmiany klimatyczne stawiany jest 
postulat zmniejszenia hodowli zwierząt 
na mięso i zwiększenia areału upraw 
warzyw i owoców, rozszerzanie roli 
rolnictwa organicznego m.in. poprzez 
ograniczenie stosowania sztucznych 
nawozów, wreszcie pełnego wykorzy-
stania pozostałości produkcji rolnej w 
formie energetycznej biomasy. Te dzia-
łania mają być uzupełniane poprzez 
powszechne wdrożenie procesu se-
kwestracji węgla, jednak nie w wyniku 
rozwijania kosztownych i niepewnych z 
punktu widzenia potencjalnych zagro-
żeń technologii Carbon Capture and 
Storage¸ ale dzięki wykorzystaniu naj-
starszej na świecie metody sekwestracji 
poprzez inwestycje w zalesianie. Drze-
wa mają bowiem zdolność pochłaniania 
CO2 i wbudowywania go w swoje tkan-
ki, co przyczynia się do obniżenia sumy 
gazu w atmosferze. Duże, długo żyjące 
i umiarkowanie rosnące drzewo może 
zgromadzić nawet 3 tony węgla, a przy 
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tym wyprodukować dużą ilość tlenu. Te 
wszystkie aktywności nie pozostaną 
obojętne na potrzeby runku pracy i są 
szansą rozwojową dla wielu obszarów.

Ciekawe koncepcje dotyczą opra-
cowania społeczno-ekonomicznych na-
rzędzi umożliwiających zapobieganie 
ubóstwu energetycznemu, m.in. przez 
wprowadzenie „kwot węglowych”. 
Wszyscy mieszkańcy kraju mogliby 
otrzymać określone ilości dopuszczal-
nych emisji gazów cieplarnianych, któ-
re mogliby kupować albo sprzedawać 
na wolnym rynku lub samodzielnie je 
wykorzystywać.

Autorzy raportu wyraźnie wskazują 
na potrzebę opracowania specjalnego 
modelu legislacyjno-fi nansowego, który 
miałby obejmować wszystkie szczeble 
władzy oraz wszystkie sektory. Dla nich 
redukcja emisji CO2, jeśli tylko będzie 
się opierała na dobrze zaplanowanych 
i spójnych działaniach prowadzonych 
równolegle w wielu obszarach, powinna 
stać się źródłem wzrostu PKB.

 � Ekolondyn 
- perła w koronie

Spośród niespełna 7 mld miesz-
kańców planety Ziemia, ponad poło-
wa obecnie żyje w miastach. Do 2050 
r. populacja naszego gatunku rozmno-
ży się do 9 mld, a 75% z nich będzie 
mieszkać w wysoko zurbanizowanych 
metropoliach. Do 2030 r. zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną wzrośnie 
do 50% w stosunku do dzisiejszego. W 
tym samym czasie Arabia Saudyjska 
będzie potrzebowała 50% swoich re-
zerw ropy do zasilania własnego kra-
ju - efektem będzie spadek PKB tego 
państwa, a światowy Peak Oil stanie się 
faktem. Natomiast, jak podaje McKin-
sey Global Institute już za niespełna 15 
lat, 600 największych światowych me-
tropolii będzie wytwarzało 60% global-
nego PKB. Pod warunkiem, że uda im 
się zapewnić bezpieczeństwo energe-
tyczne. W 2025 r. światową czołówkę 
pod względem poziomu wytwarzanego 
PKB mają stanowić kolejno Nowy Jork, 
Tokio, Szanghaj, Londyn i Pekin. 

Władze Londynu już od dłuższego 
czasu realizują politykę zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego i wy-
eliminowania zanieczyszczeń. Z prze-
prowadzonych w Anglii badań wynika, 
że około 45% wszystkich emisji gazów 
cieplarnianych jest generowane przez 
budynki (użytkowe i mieszkalne). Stąd 
kwestie zwiększania ich efektywności 
energetycznej stanowią bardzo ważny 
obszar działań. Priorytetem jest podno-
szenie i utrzymywanie wysokich stan-
dardów budynków. Dobre zarządza-
nie budynkiem z punktu widzenia jego 
efektywności energetycznej powoduje 
- oprócz korzyści środowiskowych - 
również ekonomiczne: stymuluje ko-
niunkturę w budownictwie, usługach 
zarządczych i elektrotechnicznych, edu-
kacji ekologicznej, a także podnosi ryn-
kową wartość budynków. Dodatkowo 
jest niewątpliwą szansą na rewitalizację 
zdegradowanych części miast, jak np. 
zdewastowana wcześniej londyńska 
dzielnica Stratford, gdzie jest rozwijana 
infrastruktura sportowa (budowa wioski 
olimpijskiej) w oparciu o współpracę pu-
bliczno-prywatną w sposób spełniający 
ostre rygory efektywnościowe.

Podstawowym problemem gospo-
darstw domowych jest właśnie nieefek-
tywność energetyczna, a także wysoki 
koszt budowy nowych, efektywnych 
budynków. W celu poprawy sytuacji, w 
Londynie jest realizowany innowacyjny 
projekt. Po mieście jeździ na rowerach 
2000 specjalistów, którzy odwiedza-
ją właścicieli i zarządców budynków. 
Przeprowadzają z nimi wywiady, wyko-
nują niezbędne pomiary i zastanawiają 
się wspólnie z mieszkańcami, co moż-
na w ich domach poprawić. Ci specja-
liści, którzy dokonują oceny efektyw-
ności energetycznej są bezstronnymi, 
prywatnymi doradcami, co ma zagwa-
rantować powodzenie przedsięwzięcia. 
Podobne działanie jest realizowane w 
obszarze powierzchni komercyjnych. 
Dzięki temu londyńscy wykonawcy bu-
dowlani posiadają konkretne wytyczne 
dotyczące energetycznego stanu obiek-
tów, a odwiedzeni mieszkańcy już po 
pierwszej wizycie mogą samodzielnie 

przedsięwziąć pewne działania. Prowa-
dzony plan modernizacji musi zawierać 
rachunek ekonomiczny uwzględniający 
czas i poziom zwrotu nakładów inwe-
stycyjnych. Pozwala to uzyskać kredy-
towanie na przeprowadzenie niezbęd-
nych prac i osiągnięcie odpowiednio 
wysokiego pułapu efektywności. Do-
tychczas w angielskiej stolicy w pełni 
zrewitalizowano niespełna 50 dużych 
publicznych budynków. Dzięki temu ra-
chunki za energię spadły o ponad 1 mln 
funtów, a nakłady mają się zwrócić do 
7 lat. Zastosowany przy tych przedsię-
wzięciach cały wachlarz środków: od 
termoizolacji i paneli fotowoltaicznych, 
poprzez edukację użytkowników i za-
stosowanie inteligentnych narzędzi za-
rządzania energią w budynku, pozwalał 
w niektórych przypadkach osiągnąć na-
wet 70% spadek zużycia energii.

Boris Johnson, burmistrz Londy-
nu ma swojej wizji rozwoju aglomera-
cji wpisany zeroemisyjny transport pu-
bliczny. Planowane działania są w dużej 
mierze zbieżne z koncepcją opisaną w 
raporcie Brytyjskiego Centrum Techno-
logii Alternatywnych. Pomysły płynące 
z raportu starają się godzić potrzeby 
nowoczesności, mobilności i środowi-
ska. Przemodelowanie struktury miast 
będzie się dokonywało w praktycznie 
wszystkich obszarach ich funkcjonowa-
nia, a najistotniejsze zmiany będą do-
tyczyć transportu. Zwiększenie udzia-
łu transportu zbiorowego, zastąpienie 
transportu towarowego samochodami 
ciężarowymi przez kolej i włączenie zna-
czącej części sektora samochodowego 
do sieci energetycznej, to najważniejsze 
plany. W aspekcie motoryzacji, jako cie-
kawostkę można przytoczyć bardzo fu-
turystyczną wizję projektowania samo-
chodów wodorowych sieciową metodą 
open source, dzięki czemu rozwój tej 
technologii ma przyspieszyć.

Większa część miast Europy jest już 
w podeszłym wieku. Muszą one przejść 
proces gruntownej rewitalizacji, odnowy. 
Dzięki temu, że są dynamicznymi i cha-
otycznymi środowiskami, ich struktura 
nieustannie się zmienia, przeobraża się 
ich funkcjonalność.
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Boris Johnson ma holistyczne po-
dejście do zarządzanego przez sie-
bie miasta. 300 stronicowy podręcz-
nik, jakim jest Strategia Energetyczna 
Londynu, jest bliski ideom zarówno ra-
portu Zero Carbon Britain 2030, jak 
i koncepcji piątej fali innowacyjności 
prezentowanej przez prof. Popczyka. 
Przyszłość Londynu jest określona jako 
miasta sukcesu w zielonym, nowocze-
snym otoczeniu, przyjaznym środowi-
sku i mieszkańcom.

Długofalowa koncepcja zapewnie-
nia nośników energii opiera się o mak-
symalną decentralizację źródeł. Zgod-
nie z londyńską strategią do 2025 r. 
25% energii ma pochodzić z lokalnych 
źródeł. Procesowi osiągania tego puła-
pu będzie towarzyszyć wdrożenie sys-
temów zdecentralizowanego ogrzewa-
nia i znacznego wykorzystania energii 
ze spalania odpadów.

Planowanie przestrzenne miasta 
jest dla londyńskich urzędników niero-
zerwalnie związane ze zdrowiem miesz-
kańców. Przewidywane w strategii za-
grożenia klimatyczne dla miasta to m.in. 
powodzie, suche i bardzo gorące lata 

i mroźne zimy. Jednym z najważniej-
szych - z punktu widzenia jakości życia 
w mieście - a zarazem trudno mierzal-
nym i trudnym do przecenienia efek-
tem planowanych i realizowanych już 
działań, będzie niewątpliwie zmniejsze-
nie ilości zachorowań, powodowanych 
obecnie życiem w zanieczyszczonym 
i pełnym szkodliwych substancji śro-
dowisku. Pomost pomiędzy jakością 
i stylem życia, a zrównoważonym roz-
wojem jest świętym Graalem całej kon-
cepcji. Dysfunkcyjne miasto ma wpływ 
na emisje CO2, koszty jakie ponosi śro-
dowisko naturalne, problemy zdrowotne 
ludzi, segregację rasową i degradację 
ekonomiczną. A nieodpowiednie za-
gospodarowanie przestrzeni miasta 
jest powiązane głównie z chorobami 
płuc i z cukrzycą. Dlatego londyńczycy 
stawiają sobie za cel taką rekonstruk-
cję układów komunikacyjnych, aby po 
mieście można było swobodnie cho-
dzić i przemieszczać się w każde miej-
sce czystym transportem publicznym. 
Mieszkańcy Dubaju, którzy są uzależ-
nieni od transportu samochodowego, 
budują coraz więcej szpitali, ponieważ 

jego władze źle zaplanowały miasto. 
A do zanieczyszczenia powietrza trzeba 
dodać jeszcze hałas, odpady komunal-
ne i ścieki oraz ryzyko zanieczyszczenia 
i skażenia wody pitnej lub jej defi cytów.

Ciekawym rozwiązaniem jest plan 
wykorzystania drzew w procesie zarów-
no dekarbonizacji miasta, zmniejszenia 
jego energożerności oraz poprawy po-
ziomu życia.

Wzrost i funkcjonowanie drzew peł-
ni w mieście kilka podstawowych ko-
rzyści: oczyszczanie powietrza, regula-
cja temperatury, ograniczanie hałasu, 
ograniczanie spływu powierzchniowe-
go wody. Obniżanie temperatury po-
wietrza jest możliwe dzięki ocienianiu 
(zarówno np. placów miejskich, jak i 
budynków) oraz transpirację powietrza. 
Jedno drzewo wykazuje potencjał chło-
dzący porównywalny do pracy 5 klima-
tyzatorów w czasie 20 godzin na dobę. 
Odpowiednio posadzone i wkompo-
nowane w plan urbanistyczny szeregi 
drzew pełnią funkcje osłony przeciw-
wiatrowej, która może obniżać kosz-
ty ogrzewania budynków od kilku do 
kilkunastu procent. 100 drzew jest w 
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stanie usunąć nawet do 500 kg za-
nieczyszczeń pyłowych i gazowych w 
ciągu roku. Dodatkowo drzewa wydzie-
lają substancje lotne o właściwościach 
bakteriobójczych, stymulujących pro-
cesy oddychania i krążenia, a także 
regulujących prace układu nerwowe-
go ludzi. Właściwie wkomponowana w 
przestrzeń miasta roślinność pozwala 
redukować nawet do 50% odczucia 
hałasu, a dodatkowo subiektywne od-
czucie zmniejszenia natężenia tego za-
nieczyszczenia jest niwelowane przez 
wrażenia estetyczne. Myszy i szczury 
są dominującymi zwierzęcymi miesz-
kańcami miast pozbawionych drzew. 
Natomiast tereny pokryte co najmniej 
w 50% przez drzewa i inną roślinność 
są bogate w różne gatunki ptaków czy 
wiewiórki.

Działania władz Londynu opierają 
się na 2 fi larach - poprawy infrastruk-
tury i poprawy zachowania się ludzi. 
Ten drugi aspekt częściowo wynika z 
odpowiednio zaplanowanej poprawy 
infrastruktury, ponieważ zmiana form 
przestrzennych wpływa na procesy 
społeczne i decyzje mieszkańców. 
Główną rolę przypisuje się jednak za-
rządcom nieruchomości, którzy winni 
kierować funkcjonowaniem budynku 
zgodnie z projektem, na podstawie któ-
rego został zmodernizowany. Zadaniem 
władz miasta jest natomiast edukacja 
ludzi, dostosowana do tych projektów. 

Budynki zajmowane przez sektor 
publiczny w Londynie nie wymagały 
wielkich zmian technologicznych. W 
większości udało się zwiększyć efek-
tywność o 15-20% za pomocą popra-
wy infrastruktury. Kolejnym etapem były 
procesy szkoleniowe, w wyniku któ-
rych osiągnięto oszczędności podob-
nej wielkości. Zmiany zachowania na 
masową skalę będą jednak możliwe 
dopiero wtedy, gdy użytkownicy i za-
rządcy budynków fi nansowo odczują 
konsekwencje swojego zachowania. 
Dlatego poważnie rozważany poda-
tek od emisji ma być silną motywacją 
do zmian.

Największym problemem jest prze-
konanie do konieczności zmian przed-

stawicieli sektora prywatnego. Dekarbo-
nizacja budynków jest często wysoce 
kapitałochłonna, natomiast zwrot ponie-
sionych inwestycji rozłożony w czasie. 
Skala problemu jest duża, ponieważ 
większość nieruchomości i przestrzeni 
w miastach jest w prywatnych rękach. 
To biznes pełni realną władzę w dzi-
siejszych miastach, ale sam nie jest w 
stanie przeprowadzić wielkoskalowej re-
witalizacji. Do tego potrzebuje wsparcia 
polityków, specjalistów różnych dyscy-
plin oraz użytkowników ich własności.

 � Totnes: 
wielkie wyzwanie 
w malutkiej gminie

Malownicze miasteczko leżące na 
południowym-zachodzie Anglii (hrab-
stwo Davon), liczące około 8500 miesz-
kańców, znane jest na świecie ze swo-
ich walorów turystycznych. Totnes jest 
także mekką miłośników medycyny al-
ternatywnej, częściowo zamieszkaną 
przez uczestników ruchu hipisowskie-
go, częściowo przez intelektualistów, 
a także przez zmęczonych wielkomiej-
skim życiem imigrantów wewnętrznych. 
Taka mieszanka daje tej społeczności 
mentalną wolność i zdolność do eks-
perymentowania na samych sobie. Na 
pierwszy rzut oka życie płynie tam nie-
zmiennie od lat w sielankowym, prowin-
cjonalnym rytmie. Zarozumiali miesz-
kańcy Londynu, którzy kupują tam sobie 
wille, są obiektami podejrzanych spoj-
rzeń tubylców. Jednak mimo całej swo-
jej małomiasteczkowości, Totnes jest w 
skali świata miejscem niezwykłym. Jest 
pionierem i liderem tz. ruchu transition 
towns (miasto przemian), którego naj-
ważniejsze postulaty dotyczą obniże-
nia zużycia energii i gazów cieplarnia-
nych na poziomie europejskim, co jest 
odpowiedzią przede wszystkim na za-
grożenie globalnym ociepleniem oraz 
mniejszą podaż taniej i dobrej jakości 
ropy. Można by powiedzieć, że to w 
zasadzie nic nadzwyczajnego, coraz 
więcej miast na świecie obecnie posia-
da podobne ambicje. Jednak niewiele 
spośród nich zamierza je realizować w 

taki sposób, jak mieszkańcy Totnes. 
Bowiem to mieszkańcy, a nie władze 
samorządowe, są najważniejszymi po-
mysłodawcami, planistami i realizatora-
mi wizji przemiany.

Główną ambicją każdego trans-
ition town jest samowystarczalność, 
obejmująca zarówno bezpieczeństwo 
energetyczne, ale także zaopatrzenie w 
żywność, czy wodę. Pierwszym zasko-
czeniem jest 10 000 funtów totnestań-
skich, znajdujących się w ofi cjalnym, 
wewnętrznym obiegu ekonomicznym, 
których wartość jest równa funtowi bry-
tyjskiemu. Tymi pieniędzmi można się 
posłużyć w około 100 miejscowych 
sklepach, które przyłączyły się do ru-
chu, i za totnestańską walutę oferują 
lokalne produkty. Dzięki temu ich klienci 
wiedzą, że kupowany przez nich czo-
snek przebył niewielkim samochodem 
dostawczym nie więcej niż 10 km z po-
bliskiej uprawy, zamiast kilku tysięcy sa-
molotem lub kontenerowcem z uprawy 
w południowych Chinach. Pozwala to, 
oprócz oczywistego zmniejszenia zuży-
cia energii m.in. na paliwo, ograniczyć 
odpływ kapitału do wielkich centrów 
produkcyjnych za pośrednictwem m.in. 
korporacyjnych centrów handlowych i 
zewnętrznych producentów towarów, a 
także utrzymać się lokalnym drobnym 
przedsiębiorcom, rzemieślnikom, czy 
producentom.

Drugim zaskoczeniem jest to, że o 
wprowadzeniu waluty nie zadecydowały 
władze, a mieszkańcy. Warunkiem sine 
qua non funkcjonowania transition town 
jest partycypacja obywateli w możliwie 
jak najszerszym wymiarze. Decydują 
oni o najważniejszych kierunkach roz-
woju i wydatkach gminy. Uczestniczą 
w kształtowaniu lokalnych polityk roz-
wojowych i samodzielnie - najczęściej 
poprzez swoje niez`ależne organiza-
cje - realizują wiele zadań publicznych, 
uzyskując na to fi nansowanie z budżetu 
gminy (czyli de facto własnych podat-
ków). Wszystko odbywa się na drodze 
bliskiej współpracy z demokratycznie 
wybranymi władzami. 

Ostatecznym celem transition town 
jest relokacja produkcji, dystrybucji i 
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konsumpcji towarów z potężnych, czę-
sto monopolistycznych centrów pro-
dukcyjnych i logistycznych, do miejsc, 
gdzie wytwarzanie i spożywanie mo-
że odbywać się na bieżąco, nie powo-
dując tym samym strat, nie generując 
kosztów i skutków ekologicznych trans-
portu, czy nie podlegając spekulacjom 
handlowym. Dotyczy to tak samo po-
żywienia, jak i energii. W Totnes realizo-
wane są działania zmierzające do za-
bezpieczenia dostaw energii z lokalnych 
źródeł w możliwie jak największym wy-
miarze. Skrupulatna recyklinacja odpa-
dów i spalanie pozostałych, powszech-
ne wykorzystanie wody deszczowej i 
ze studni przydomowych, budowanie 
sprzężonych funkcjonalnie elektrowni 
wiatrowych z ogniwami fotowoltaicz-
nymi i solarami, biogazownie, mikro-
hydroelektrownie, uprawy energetyczne 
i rolnictwo organiczne, pojazdy elek-
tryczne, większa powszechność i do-
stępność bezemisyjnego transportu 
publicznego oraz komunikacji pieszo-
rowerowej niż samochodów prywat-
nych, inteligentne systemy oświetlenia 
ulic miejskich, maksymalizacja efektyw-
ności energetycznej budynków publicz-
nych, prywatnych i gospodarstw domo-
wych, zagospodarowanie przestrzeni 
miasta wykorzystujące atuty zalesia-
nia i sprzyjające pieszemu i rowerowe-
mu transportowi, a także powszechna 
edukacja ekologiczna mają sprawić, że 
do 2030 r. Totnes będzie miastem nie 
produkującym zanieczyszczeń, samo-
wystarczalnym energetycznie, z rozwi-
jającym się rolnictwem i małą lokalną 
przedsiębiorczością i zadowolonymi z 
życia mieszkańcami. Utopia? Synerge-
tyka pozwala sądzić, że niekoniecznie.

 � Co na to reszta globu?

Te dwa odmienne podejścia w za-
rządzaniu rozwojem - londyńskie i tot-
nesańskie - odgórne i oddolne pokazu-
ją, że dróg do sukcesu jest wiele. Ale 
zarówno władze Londynu, jak i miesz-
kańcy Totnes nie poradzą sobie bez 
innych. Burmistrz Boris Johnson i jego 
urzędnicy nie poradzą sobie sami bez 

mieszkańców i przedsiębiorców, dla-
tego robią wiele w celu ich edukacji i 
aktywizacji. Z kolei liderzy ruchu trans-
ition town z Totnes, muszą do swoich 
koncepcji zachęcać władze i wspólnie z 
nimi realizować przyjętą strategię.

W przypadku Wielkiej Brytanii za-
sada myśl globalnie, działaj lokalnie 
sprawdza się z kilku powodów. Po 
pierwsze, tamtejsze władze są wybie-
rane w demokratycznych wyborach, a 
społeczeństwo obywatelskie jest na 
tyle rozwinięte i świadome, że potra-
fi  z jednej strony kontrolować i wpły-
wać na funkcjonowanie rządzących, a 
z drugiej strony - samo jest zdolne do 
podejmowania inicjatyw. Oprócz tego 
kraj ten dysponuje niezbędnym kapi-
tałem intelektualnym do wymyślania i 
wdrażania innowacji technologicznych, 
ekonomicznych, zarządczych, czy le-
gislacyjnych. Na dodatek jego miesz-
kańcy są jednym z najbogatszych spo-
łeczeństw na świecie, dlatego często 
dużo łatwiej przyjdzie im przełknąć 
koszty modernizacji i dekarbonizacji 
budynków, najbliższego otoczenia, ca-
łej energetyki.

Osiągnięcie przez którykolwiek kraj, 
nawet w zglobalizowanym świecie, pią-
tej fali innowacyjności w energetyce 
wymaga przebycia kolejnych etapów 
rozwoju. Pierwsze cztery fale innowacyj-
ności technologicznej, to zdaniem prof. 
Popczyka, kolejno: wynalezienie maszy-
ny parowej, następnie silnika spalino-
wego, maszyn elektrycznych i wprowa-
dzenie elektroenergetyki, wynalezienie 
telefonu, radia oraz samolotu silnikowo-
śmigłowego. Kolejna fala wiązała się z 
rozwojem technologicznym spowodo-
wanym II wojną światową i powstaniem 
na jej potrzeby takich wynalazków jak: 
samolot odrzutowy, bomba atomowa, 
podstawy komputeryzacji. Czwarta fala 
została ustanowiona przez innowacyj-
ność komputerowo-internetową, która 
nie byłaby możliwa bez powstania Mi-
crosoftu, IBM (który wypuścił na rynek 
pierwszy komputer osobisty), stworze-
nia strony World Wide Web, a także roz-
woju technologii gazowych. 

Oczywiście technologie można do 

kraju importować i wynajmować specja-
listów, którzy będą je implementować. 
Taka sytuacja powoduje jednak więk-
szy koszt ich wdrażania w jednym pań-
stwie i niższy w innym (w szczególności 
względem takich wskaźników jak PKB 
per capita). Obecnie mamy do czynienia 
z silnym rozwarstwieniem pomiędzy po-
szczególnymi krajami zglobalizowanej 
gospodarki. Dodatkowo, wspominany 
już tutaj pluralizm relatywistyczny, któ-
ry co prawda dopuszcza do głosu od-
mienne koncepcje, a nawet walczy o ich 
prawo do istnienia, nie daje szansy na 
globalne porozumienie, gdyż jest jedno-
cześnie przyczyną niemożności znale-
zienia takiego rozwiązania, które goto-
we będzie zaakceptować cały świat.

 � Wnioski

Wyniesienie problemu ochrony kli-
matu ponad poziom egoistycznych in-
teresów narodów w obecnym świecie, 
wydaje się raczej niemożliwe. Z bardzo 
prostej przyczyny. Gdyby wprowadzić 
prostą skalę pomiaru poziomów roz-
woju cywilizacyjnego świata od 1 do 
5 (uwzględniającą wszystkie aspekty 
rozwoju cywilizacyjnego, tj. system spo-
łeczno-polityczny, ekonomiczny, poziom 
PKB, rozwój technologiczny, infrastruk-
tura, ochrona środowiska, społeczeń-
stwo obywatelskie, itd.), to bez specjal-
nych analiz można stwierdzić, że np. 
Wielka Brytania, USA, czy Niemcy są 
na poziomie 5, Chiny, czy Indie gdzieś 
pomiędzy 3 a 4, część państw azjatyc-
kich na 2, 3, przygniatająca zaś część 
Afryki na 1 i 2. Nieudolne próby wypra-
cowania przez ONZ kompromisu na 
kolejnych konferencjach klimatycznych 
wymagają, żeby wszystkie te kraje unio-
sły się do poziomu 6 - poziomu intere-
su ponadnarodowego, interesu global-
nego. Wydaje się jednak, że będzie to 
możliwe dopiero wtedy, gdy wszystkie 
państwa świata przebrną przez każdy 
kolejny etap rozwoju cywilizacyjnego. 
Niemniej jednak zachód i państwa ta-
kie jak Wielka Brytania, muszą kroczyć 
swoim tempem rozwoju i nie mogą cze-
kać na resztę świata. �
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W myśl tej Ustawy audyt energe-
tyczny będzie dokumentem, na 

podstawie którego nabędziemy np. 
„świadectwa efektywności energe-
tycznej”, czyli prawa majątkowe,  które 
premiują fi nansowo dostawców i od-
biorców energii za jej oszczędzanie. 

Dzięki tej Ustawie powstanie wresz-
cie w Polsce ofi cjalny zawód „audytora 
efektywności energetycznej”, gdyż do 
tej pory nie mieliśmy żadnego umoco-
wania prawnego i nazywano nas w ak-
tach prawnych „osobami wykonującymi 
audyt energetyczny”. 

Co ciekawe, w myśl tej Ustawy, 
sporządzenie audytu energetycznego 
przez jednostki sektora publicznego,  
samo w sobie stanowi „środek popra-
wy efektywności energetycznej”  (art. 
10 pkt. 2 ppkt. 5)… i całkowicie się z 
tym podejściem zgadzamy!

 � Kim powinien być 
audytor energetyczny?

Zastanówmy się więc, kim powinien 
być audytor energetyczny? Niewątpli-
wie zawód ten jest zawodem z dziedzi-
ny interdyscyplinarnych, gdyż audytor 
energetyczny powinien być, „po trosze”:

 � budowlańcem, gdyż musi poznać 
fi zykę budowli i większość techno-
logii budowlanych,

 � ekonomistą i bankowcem, gdyż 
musi umieć wykonać analizy 
opłacalności przedsięwzięć ter-
momodernizacyjnych i inwestycji 
energetycznych, a także znać i za-
proponować źródła sfi nansowania 
takich przedsięwzięć,

 � fi zykiem, gdyż musi poznać zasa-
dy termodynamiki, elektromagne-
tyzmu, fi zykę materii i procesów 
fi zycznych,

 � chemikiem, gdyż musi znać pod-
stawowe właściwości pierwiastków 
chemicznych, zasady tworzenia 
się związków chemicznych oraz 
ich właściwości, przebieg reakcji 
chemicznych i ich skutków, proce-
sy towarzyszące gazom, cieczom 
i ciałom stałym,

 � ciepłownikiem i gazownikiem, gdyż 
powinien dokładnie znać techniki 
i metody ogrzewania, wentylacji i 
klimatyzacji stosowanych w obiek-
tach budowlanych,

 � elektroenergetykiem, gdyż energia 
elektryczna to najważniejszy rodzaj 
energii w dzisiejszym świecie,

 � mechanikiem, gdyż powinien znać 
zasady pracy urządzeń, zwłaszcza 
pod kątem zużywanej energii,

 � technologiem produkcji, gdyż bę-
dzie miał do czynienia z energią od-
padową powstającą w procesach 
produkcji, którą to energię można 
często wykorzystać powtórnie,

 � ekologiem, gdyż często koniecz-
nym będzie znajomość i obli-
czenie wielkości i kosztów emisji 
zanieczyszczeń, a także wskazanie 
„metody walki” z tymi zanieczysz-
czeniami,

 � prawnikiem, gdyż musi znać więk-
szość aktów prawnych związa-
nych z szeroko pojętą energetyką, 
ochroną środowiska i prawem bu-
dowlanym,

 � prawie projektantem, gdyż audyt 
energetyczny jest często wstępem 
do projektu budowlanego, a tzw. 
charakterystyka energetyczna bu-
dynku, jest wręcz częścią takiego 
projektu…,

 � a także powinien „orientować” się 
w szeregu innych specjalnościach, 
których znajomość pomaga w wy-
konywaniu tego zawodu, np. rol-
nictwo (np. uprawy energetyczne), 

Andrzej Jurkiewicz, prezes zarz
du, eGIE Sp. z o.o.

AUDYTOR EFEKTYWNO�CI ENERGETYCZNEJ 
- niezb�dny zawód przysz�o�ci
W �wietle uchwalanej obecnie przez Sejm RP, Ustawy o efektywno�ci 

energetycznej, audyt efektywno�ci energetycznej to „opracowanie 
zawieraj�ce analiz� zu�ycia energii oraz okre�laj�ce stan techniczny obiektu, 
urz�dzenia technicznego lub instalacji, zawieraj�ce wykaz przedsi�wzi�� 
s�u��cych poprawie efektywno�ci energetycznej tych obiektów, 
urz�dze� lub instalacji, a tak�e ocen� ich op�acalno�ci ekonomicznej 
i mo�liwej do uzyskania oszcz�dno�ci energii” (art. 3 ppkt. 7 projektu Ustawy). 
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BHP i ppoż., technologie przemy-
słowe, nowe technologie i trendy 
w dziedzinie wytwarzania i użytko-
wania energii.

Opanowanie tak dużego zakresu 
wiedzy wymaga sporo wysiłku i deter-
minacji od osób, które zdecydują się na 
uprawianie tego zawodu. W niektórych 
wypadkach, niezbędna staje się także 
praktyczna wiedza i doświadczenie. 
Koniecznym jest więc ciągłe szkolenie 
osób, które chcą uprawiać ten zawód. 
Jest to także duże wyzwanie dla wyż-
szych uczelni, gdyż niezbędnym staje 
się połączenie wielu, czasem odległych 
od siebie, dziedzin wiedzy. Nie jest to 
proste w dzisiejszych czasach, gdzie 
często, zwłaszcza w zawodach tech-
nicznych, szkoli się osoby w wąskich 
specjalizacjach.

 � Od czego zacząć?

W zasadzie wszystkie przedsię-
wzięcia modernizacyjne związane bez-
pośrednio lub pośrednio z energią po-
winny zacząć się od wykonania audytu 
energetycznego. 

Audyt energetyczny jest często 
pierwszym dokumentem,  na bazie któ-
rego sporządzane są inne dokumenty 
lub analizy. Przykładowo, bez audytu 
energetycznego nie uzyskamy premii 
termomodernizacyjnej (remontowej), 
czy preferencyjnego kredytu lub dota-
cji  z WFOŚiGW lub NFOŚiGW. W wielu 
przypadkach, do aplikacji po środki z 
Unii Europejskiej, wymagane jest spo-
rządzenie takiego audytu. 

Audyt energetyczny może mieć 
różną formę i różny zakres. Dla pro-
stych inwestycji lub wstępnej oceny 
opłacalności danej inwestycji od strony 
oszczędności kosztów energii, może-
my wykonać audyt uproszczony (zwany 
pre-audytem). Dla przedsięwzięć skom-
plikowanych lub umów wieloletnich (np. 
w formule ESCO), audyt musi być opra-
cowany w sposób bardzo dokładny i 
wszechstronny. W tym wypadku wy-
magana jest od audytora duża wiedza 
oraz doświadczenie.  

Często warto wykonać audyt ener-
getyczny dla zakładu pracy (audyt prze-
mysłowy). To jeden z trudniejszych au-
dytów, gdyż często wymaga poznania 
procesów produkcyjnych, zwłaszcza 
tych energochłonnych.

  

 � Przykładowy zakres 
audytu

Przykładowy zakres audytu prze-
mysłowego obejmuje następujące za-
dania: 
1. wizja lokalna,
2. opis budynków oraz procesów 

technologicznych zakładu, zwłasz-
cza pod kątem ich zapotrzebowania 
na różną formę Energii,

3. opis systemu ogrzewania zakładu 
(kotłownia, sieci przesyłowe, insta-
lacje i odbiory ciepła),

4. opis sytemu chłodzenia zakładu 
(wytwornice wody lodowej, sieci i 
instalacje chłodu, odbiorniki chło-
du),

5. opis sytemu sprężonego powietrza 
(sprężarki, parametry powietrza i je-
go ilości, odbiory), 

6. analizy zużycia za okres ostatnich 
2-3 lat:

a) energii elektrycznej,
b) ciepła,
c) chłodu,
d) sprężonego powietrza,
e) paliwa (gazu, węgla, oleju itp.),
7. Analiza zapotrzebowania na:
a) energię do ogrzewania budynków,
b) energię do produkcji ciepłej wody,
c) energię dla wentylacji i klimatyzacji,
d) energię (cieplną, elektryczną i chło-

du) dla procesów produkcyjnych,
8. energia odpadowa z procesów 

technologicznych,
9. analiza efektywności energetycznej 

dla każdego rodzaju energii,
10. analiza możliwości wykorzysta-

nia energii odpadowej z procesów 
technologicznych,

11. analiza możliwości zastosowania 
Odnawialnych Źródeł Energii,

12. analiza możliwości zastosowania 
układów kogeneracji lub trójgene-
racji,

13. koncepcje techniczne usprawnień 
modernizacyjnych,

14. analiza stosowanych taryf i moż-
liwości ich zmian (oszczędności),

15. wybór optymalnego przedsięwzię-
cia modernizacyjnego pod kątem:

a) zmniejszenia zużycia energii pier-
wotnej,

b) zmniejszenia kosztów dostawy i zu-
życia energii, 

c) przewidywanych nakładów inwe-
stycyjnych/modernizacyjnych dla 
każdego z wariantów,

16. analiza opłacalności ekonomicz-
nej poszczególnych wariantów oraz 
wariantu rekomendowanego,

17. oszacowanie efektów ekologicz-
nych, 

18. wnioski końcowe. 

Przedstawiony zakres pokazuje jak 
wieloma dziedzinami zajmujemy się 
wykonując  profesjonalny audyt ener-
getyczny.  W wielu przypadkach, dla 
prawidłowego i kompleksowego wyko-
nania audytu energetycznego, koniecz-
na jest współpraca zespołu specjali-
stów z różnych dziedzin. Nieodzownym 
jest włączenie się w te prace także spe-
cjalistów zakładu (energetyk, mechanik, 
technolog, ekonomista). 

 � Wnioski

Efekt wynikający z wykonania audy-
tu nierzadko jest zaskakujący nawet dla 
samych audytorów. Często udaje się 
obniżyć ilości zużywanej energii i kosz-
tów związanych z gospodarką energe-
tyczną zakładu o kilkadziesiąt procent, 
a czasy zwrotu niektórych inwestycji 
(modernizacji) wynoszą nierzadko kil-
ka miesięcy. Dodajmy do tego, że koszt 
audytu przemysłowego stanowi zaled-
wie kilka procent uzyskanych rocznych 
oszczędności. 

Możemy stwierdzić, że wykona-
nie audytów energetycznych przed-
siębiorstw, szkół, urzędów i budynków 
mieszkalnych to nie tylko nasz obo-
wiązek, ale potrzeba obecnych cza-
sów i najszybciej zwracająca się „in-
westycja”. �
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Ryszard Mocha, specjalista ds. energetyki rozproszonej, eGIE Sp. z o.o.

MODEL NOWOCZESNEJ 
I ENERGETYCZNEJ GMINY

Wkraczaj�c w faz� spo�ecze�stwa wiedzy, rozwój gmin jest coraz silniej 
zdeterminowany przez dost�pno�� do informacji, technologii 

i niezawodno�ci zaopatrzenia w energi�. Ukierunkowanie strategii rozwoju 
lokalnego rozpocz�� mo�na na etapie projektowania Za�o�e� do planów 
zaopatrzenia w ciep�o, energi� elektryczn� i paliwa gazowe oraz tworzenia 
Planów zagospodarowania przestrzennego. Minimalnym wymogiem jest tu nie 
tyle precyzyjne przewidywanie wszystkich przysz�ych inwestycji, ale stworzenie 
wyobra�enia gminy przez okre�lenie celów i unikni�cie decyzji blokuj�cych 
rozwój i implementacj� nowych technologii. Ponadto istotna jest tak�e 
deklaracja wsparcia inicjatyw pozasamorz�dowych, aktywizuj�cych lokaln� 
spo�eczno�� i zmieniaj�cych jej charakter kliencki na prosumencki.
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W obszarze energetyki ogromny potencjał widzi się w rozproszonej ener-
getyce opartej na paliwach gazowych, OZE i energetycznym wyko-

rzystaniu odpadów. Model gminy obejmuje nie tylko wytwarzanie energii 
elektrycznej i ciepła, ale także dystrybucję, przesył, świadczenie usług sys-
temowych, inteligentne sieci (smart grid). Integralną częścią są także usługi 
teleinformatyczne oraz gospodarka odpadami. 

Według najnowszych projektów i założeń do Ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach zwiększy się kontrola samorządów nad gospodarką 
odpadami. Gospodarka odpadami w gminie powinna dążyć do minimalizacji 
udziału odpadów składowanych (szczególnie odpadów biodegradowalnych) 
i zwiększenia utylizacji i odzysku.

Najpowszechniejszym sposobem odzysku energii z odpadów jest wyko-
rzystanie części biodegradowalnej jako substratów do biogazowi lub poprzez 
instalację wychwytującą gaz pochodzący z rozkładu składowanych odpadów 
organicznych. Z kolei spalarnie odpadów dają możliwości wykorzystania ener-
gii z większego spektrum odpadów. Jednak spalarnie w małych gminach są 
inwestycjami nieopłacalnymi, gdyż są to technologie wielkoskalowe, wyma-
gające bardzo dużego strumienia odpadów (szacuje się, że najkorzystniej w 
miejscowościach powyżej 250-300 tys. mieszkańców).

Oprócz wytwarzania, skupić się należy także na racjonalizacji wykorzy-
stania energii poprzez zabiegi termomodernizacyjne budynków, źródeł oraz 
infrastruktury i zwiększenie udziału pokrywania zapotrzebowania na ciepło 
przez wykorzystanie ciepła systemowego. Dzięki temu ograniczy się emisję 
zanieczyszczeń i zużycie energii pierwotnej.

 � Trzy modele energetyczne gminy

Wśród gmin zaangażowanych w kreowanie lokalnej energetyki na pod-
stawie istniejących przykładów wyodrębnia się trzy różne modele [1] zróż-
nicowane m.in. pod względem dominacji stosowanych technologii, zaanga-
żowania samorządu gminnego i lokalnych przedsiębiorstw:

 � Centra energetyczne [2]

Gmina Gierałtowice w swojej strategii uwzględniła budowę czterech mi-
nicentrów energetycznych wykorzystujących gaz ziemny, biogaz  i gaz po-
chodzący z odmetanowania kopalń do zasilania układów kogeneracyjnych. 
Centra energetyczne będą posiadały możliwość tzw. pracy wyspowej. 

W sytuacjach kryzysowych będą miały zdolność utrzymywania zasila-
nia dla ważnych obiektów strategicznych gminy. Ponadto jako źródła ciepła 
oraz częściowo energii elektrycznej przyczynią się do racjonalizacji gminnej 
gospodarki elektroenergetycznej oraz realizacji założeń Pakietu energetycz-
nego 3x20. 

Centra poprawią niezawodność i efektywność energetyczną, zmniej-
szą emisję CO2 i innych zanieczyszczeń oraz doprowadzą do oszczędności 
energii pierwotnej.

 � Operatorstwo sieciowe [3]

Gmina Kleszczów stworzyła komunalną sieć elektroenergetyczną - Ope-
ratorem Sieci Dystrybucyjnych jest Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. Dzięki 
bezpośredniemu wyprowadzeniu energii elektrycznej z BOT Elektrowni „Beł-

chatów” S.A., udało się obniżyć ceny 
oraz poprawy jakości dostarczanej 
energii elektrycznej dla mieszkańców 
z terenu Gminy i podmiotów działa-
jących na jej terenie oraz przyszłych 
inwestorów.

 � Gminne 
przedsiębiorstwo 
infrastrukturalne [4]

W ramach przekształceń spółki 
ZUT z Zagórza w celu dostosowania 
działalności do wymagań zmienia-
jącego się lokalnego rynku, zakład 
przekształcano w przedsiębiorstwo 
infrastrukturalne. Początkowo pod-
stawą działalności spółki była dys-
trybucja i handel energią elektrycz-
ną, produkcja ciepła dla pobliskich 
przedsiębiorstw, usługi telekomunika-
cyjne oraz usługi remontowe. W dal-
szych latach działalność rozszerzano 
o usługi komunalne, usługi dostępu 
do sieci internetowej, handel energią 
elektryczną, a ostatnio produkcja cie-
pła na potrzeby co i cwu dla wspólnot 
mieszkaniowych. Spółka jest przed-
siębiorstwem gminnym - w latach 90. 
gmina przejęła udziały spółki.

Oprócz działań indywidualnych 
warto podjąć także współpracę z są-
siednimi gminami. Uzyska się przez 
to wsparcie, możliwość korzystania 
z doświadczeń pozostałych jedno-
stek oraz zwiększy spektrum możli-
wości rozwoju.

 � Autonomiczne Regiony 
Energetyczne

Rozszerzając pojęcie modelu 
energetycznego gminy, warto przy-
toczyć koncepcję Autonomicznego 
Regionu Energetycznego (ARE) [5] 
obejmującego zasięgiem nawet kil-
ka gmin. ARE jako przedsiębiorstwo 
dążyć może do stopniowego zwięk-
szania swojego udziału w pokrywa-
niu zapotrzebowania na energię go-
spodarstw domowych i pozostałych 
podmiotów na obszarze regionu i w 
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miarę możliwości maksymalnie wyko-
rzystywać potencjał zasobów źródeł 
energii nie ograniczając się do aktu-
alnego poziomu zapotrzebowania. 
Przejmie rolę lidera wdrażania instala-
cji wykorzystujących lokalne OZE na 
terenie gminy. Efektem działalności 
ARE może być przekształcenie cha-
rakteru gminy na plus-energetyczny, 
tj. w całkowitym bilansie energetycz-
nym wytwarzającej więcej energii niż 
wynika z zapotrzebowania.

 � Gmina plus-
energetyczna

G m i n a  w i e j s k a  p l u s - e n -
ergetyczna/miasto plus-energetyczne 
to model energetyczny stanowiący 
propozycję rozwiązań technologicz-
nych, logistycznych, prawnych oraz 
ekonomicznych w obszarze gminnej 
energetyki rozproszonej z uwzględ-
nieniem specyfiki OZE na danym ob-
szarze. Planowanie energetyczne w 
gminie ma szczególny wpływ na lo-
kalne bezpieczeństwo energetycz-
ne (a nawet) kraju. Uwzględnienie 
rozwoju rolnictwa energetycznego w 
planie zaopatrzenia gminy w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe 
jest krokiem w stronę samowystar-
czalności energetycznej i tym samym 
wzrostu bezpieczeństwa energetycz-
nego gminy. W przypadku gmin wiej-
skich największe możliwości widzi się 
w wykorzystaniu biomasy (biomasa 
leśna w gminach o dużym zalesieniu, 
uprawy energetyczne, biomasa po-
chodzenia zwierzęcego z większych 
hodowli zwierząt). Biomasa, jako źró-
dło energii odnawialnej dzięki różnym 
technologiom konwersji daje dobre 
możliwości pokrycia części potrzeb 
energetycznych gminy. 

W gminie wiejskiej można prze-
znaczyć pewne obszary pod uprawy 
energetyczne, tworząc strefy energe-
tyczne oraz utworzyć centrum ener-
getyczno-paliwowe, w którym były-
by zintegrowane zakłady (instalacje) 
przetwarzające energię pierwotną 

biomasy z upraw energetycznych, 
biomasy odpadowej i z innych źró-
deł na energię wtórną - elektryczną, 
ciepło i paliwa transportowe oraz za-
kłady produkujące stałe paliwa bio-
masowe (np. pelety). Centrum mo-
że stanowić jednostkę wirtualnego 
źródła poligeneracyjnego (WŹP) i łą-
czyć je z pozostałymi źródłami wy-
twórczymi.

Uwzględnienie 
rozwoju rolnictwa 
energetycznego 
w planie 
zaopatrzenia 
gminy w ciepło, 
energię 
elektryczną 
i paliwa gazowe 
jest krokiem 
w stronę samo- 
wystarczalności 
energetycznej 
i tym samym 
wzrostu 
bezpieczeństwa 
energetycznego 
gminy

Wykorzystanie własnej bioma-
sy umożliwia dywersyfikację źródeł 
energii i pozwala lepiej kontrolować 
i wpływać na proekologiczny rozwój 
gminy.

Miasto plus-energetyczne cha-
rakteryzuje się bardziej zróżnicowa-
ną strukturą zasobów OZE. Zaso-
by biomasy sprowadzają się przede 
wszystkim do biodegradowalnych 
odpadów komunalnych oraz ścieków 
bytowych (co nasuwa propozycję in-
stalacji biogazowni przy zakładach 
kompostowni lub oczyszczalniach 
ścieków). W znacznie większym stop-
niu wykorzystać należy technologie 
rozproszonej energetyki.

 � Wnioski

Przytoczone przykłady modeli 
gmin charakteryzują się dużym zróż-
nicowaniem i nie wyczerpują możli-
wości innych konfiguracji. Powodze-
nie przedsięwzięć w Gierałtowicach, 
Kleszczowie, czy Zagórzu świadczy 
o tym, że warto integrować lokalną 
energetykę opartą na rozproszonych 
źródłach z działaniami infrastruktural-
nymi w gminie. Osiąga się tu nie tylko 
korzyści finansowe, ale przy okazji 
zapewnia lokalne bezpieczeństwo 
energetyczne, korzystniejsze warun-
ki pokrycia zapotrzebowania na cie-
pło, energię elektryczną, a przede 
wszystkim osiąga poprawę jakości 
życia. Mieszkańcy mają więcej moż-
liwości wpływania na rozwój gminy 
i nie są zdani na bierny udział w ryn-
ku energii dzięki przyjęciu postawy 
prosumenckiej. Lokalna energetyka 
rozproszona jest bardziej elastycz-
na, tzn. o wiele łatwiej dostosowu-
je się do wymogów zmieniającego 
się rynku. 
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TWORZENIE AUTONOMICZNYCH 
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Dla odbiorcy ko�cowego bezpiecze�stwo 
energetyczne oznacza przede wszystkim 

dost�pno�� energii widzianej w dwóch aspektach: 
ceny oraz jako�ci infrastruktury technicznej 
zapewniaj�cej pewno�� i ci�g�o�� dostaw.

Przez bezpiecze�stwo energetyczne pa�stwa, 
w my�l art. 3 punkt 16 ustawy Prawo 

energetyczne z 10 kwietnia 1997 r., rozumie si� 
jako: „stan gospodarki umo�liwiaj�cy pokrycie 
bie��cego i perspektywicznego zapotrzebowania 
odbiorców na paliwa i energi� w sposób technicznie 
i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu 
wymaga� ochrony �rodowiska”.
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W myśl ustawowej definicji, Pol-
ska powinna dążyć do stwo-

rzenia takiego systemu prawno-eko-
nomicznego który zapewniałby:

 � pewność dostaw - realizowaną 
poprzez dywersyfikację dostaw 
nośników energii oraz zmianę 
struktury ich zużycia,

 � konkurencyjność - stworzenie 
wszystkim uczestnikom rynku 
energii takich samych warunków 
do działania,

 � spełnienie wymogów ochro-
ny środowiska - ograniczenie 
negatywnego wpływu sektora 
energetycznego na środowisko 
przyrodnicze oraz minimalizacja 
kosztów zewnętrznych.

Wciąż rosnące ceny paliw i ener-
gii oraz częste awarie sieci przesy-
łowych zmuszają odbiorców do po-
szukiwania alternatywnych dróg 
pozyskania paliw i energii. Indywi-
dualny odbiorca nie musi pozostawać 
bierny wobec sytuacji zagrażającej je-
go bezpieczeństwu energetycznemu. 
Mechanizmem wspomagającym te 
przemiany mogą okazać się Autono-
miczne Regiony Energetyczne (ARE). 

Budowa ARE możliwa jest wów-
czas, kiedy kilka lub kilkanaście gmin 
z jednego obszaru decyduje się na 
współpracę w dziedzinie energety-
ki. Przedsięwzięcie ARE  postrzegać 
można w dwojaki sposób. Z jednej 
strony ARE stać się może innowacyj-
nym i prężnie rozwijającym się, wielo-
zadaniowym przedsiębiorstwem ener-
getycznym, z drugiej zaś strony jest 
to projekt społeczny, którego celem 
jest upowszechnienie prawidłowych 
zachowań ekologiczno-energetycz-
nych. Do prawidłowego funkcjono-
wania ARE potrzebny jest nie tylko 
rynek zbytu energii elektrycznej czy 
ciepła, ale także wykreowanie gru-
py społecznej - prosumentów, którzy 
staną się czynnymi uczestnikami ryn-
ku, nie tylko w roli odbiorców, ale tak-
że producentów energii. Budowanie 
aktywnych relacji kupna-sprzedaży 

energii, przyczynią się do wzmacniania pozycji ARE w branży energetycznej, 
czyniąc z przedsiębiorstwa poważnego gracza na rynku energetycznym. Naj-
bardziej odpowiednią formą organizacyjną ARE są spółki prawa handlowego.

 � Zadania i rola ARE

Jednym z zadań ARE będzie opracowanie programu rozwoju energetyki 
odnawialnej na danym terenie, z równoczesnym wykonaniem planu wdro-
żeniowego. W kolejnych etapach ARE odpowiedzialne będzie za realizację 
inwestycji oraz jej zabezpieczenie finansowe i prawne. Po zakończeniu in-
westycji ARE podejmuje eksploatację instalacji (samodzielnie lub poprzez 
umowy najmu, czy franczyzy z prosumentem).

Przygotowania do utworzenia ARE rozpoczynają się od rzetelnego zba-
dania i opisania zasobów energii odnawialnej oraz paliw kopalnych na tere-
nie gmin. Wyniki tych badań są niezbędne podczas ustalania strategii tech-
nologicznej ARE.

Rolą ARE będzie wybór oraz określenie najdogodniejszych lokalizacji pod 
dane inwestycje. Przedsiębiorstwo będzie pełniło rolę dewelopera oraz dorad-
cy przedstawiając inwestorowi gotowe rozwiązania. Poniżej przedstawiono 
katalog technologii możliwych do wprowadzenia na terenie ARE:

 � panele fotowoltaiczne,
 � kolektory słoneczne,
 � pompy ciepła,
 � turbiny wiatrowe i mikrowiatraki,
 � mikrokogeneracja,
 � biogazownie i mikrobiogazownie,
 � małe elektrownie wodne,
 � spalanie biomasy,
 � biopaliwa,
 � produkcja peletów,
 � samochód elektryczny.

 � Wybór technologii

Wybór technologii uzależniony jest od warunków danej lokalizacji. Przed 
przystąpieniem do wykonania inwestycji należy dokonać dokładnych badań 
oraz pomiarów wietrzności, ilości promieniowania słonecznego, czy możli-
wości wykorzystania wód geotermalnych. Przedsiębiorstwo ARE powinno 
posiadać w swojej strukturze organizacyjnej specjalnie wydzielone zespoły 
zajmujące się doborem oraz projektowaniem instalacji odnawialnych źródeł 
energii. Projekty te nie powinny ograniczać się jedynie do prostych, pojedyn-
czych instalacji, lecz proponować tworzenie połączeń (hybryd) kliku źródeł 
OZE w jedną całość. Przykładem takiego zestawu może być równoczesne 
zastosowanie ogniw fotowoltaicznych oraz mikroturbin wiatrowych do pro-
dukcji energii elektrycznej. Połączenie to umożliwia energetyczne wykorzy-
stanie zarówno dni słonecznych, jak i wietrznych. Sposoby zestawiania źródeł 
niekonwencjonalnych oraz dobór ich mocy związane będą ściśle z zasobami 
dostępnymi na danym terenie. Sytuacją, do której należy dążyć, jest takie 
przekształcenie budownictwa tradycyjnego, aby w jak najkrótszym czasie, 
tradycyjny odbiorca energii stał się jej producentem (prosumentem). Możliwe 
jest to poprzez realizację projektów domów plus-energetycznych. Z założe-
nia budynki takie produkują więcej energii niż jej zużywają. 
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Przedsięwzięciem na większą 
skalę, jest przekształcenie całych 
gospodarstw rolnych w obiekty pro-
dukujące energię elektryczną, ciepło 
i paliwa. Dostępność surowców w 
gospodarstwach rolnych (szczegól-
nie biomasy), jest dużym atutem tych 
jednostek przemawiającym jednocze-
śnie za możliwością wprowadzenia w 
nich usprawnienia gospodarki ener-
getycznej. W strategii wykorzystania 
zasobów OZE, ARE musi uwzględnić 
również, że poza standardowymi roz-
wiązaniami technologicznymi, jakie są 
proponowane innym użytkownikom w 
gospodarstwach rolnych, możliwość 
produkcji biogazu (mikrobiogaznie), 
czy wykorzystanie biomasy odpado-
wej np. do produkcji peletu.

 � Cele działania ARE

Przykładowe cele działania ARE:
 � przygotowanie i realizacja stra-

tegii energetycznej dla obszaru 
ARE,

 � metody optymalizacji kosztów 
produkcji i dystrybucji nośników 
energii na terenie działania ARE,

 � propagowanie i wprowadzanie 
nowoczesnych technik i techno-
logii OZE, w tym udział w reali-
zacji przykładowych inwestycji 
związanych z OZE,

 � opracowanie nowych spójnych 
założeń do planów zaopatrzenia 
w energię elektryczną, cieplną i 
paliwa gazowe dla poszczegól-
nych gmin,

 � wykorzystanie lokalnych zasobów 
naturalnych dla produkcji energii, 

 � wykorzystanie istniejącej infra-
struktury technicznej, 

 � negocjowanie warunków do-
stawy mediów przez podmioty 
zewnętrzne (wytwórcy i dystry-
butorzy energii elektrycznej, lo-
kalni wytwórcy energii),

 � działania na rzecz podnoszenia 
efektywności wykorzystania no-
śników energii u wszystkich od-
biorców obszaru ARE,

 � prowadzenie inwestycji w zakresie podnoszenia efektywności energe-
tycznej na obszarze ARE,

 � działalność  zmierzająca  do  zapewnienia  różnych  form  energii  wła-
snym odbiorcom  z  własnych  źródeł  (możliwie  efektywnie  i  ekologicz-
nie  wykorzystanych),

 � aktywizacja podmiotów działających na terenie ARE w obszarze energe-
tyki w celu wykorzystania i optymalizacji potencjału technicznego, eko-
nomicznego i organizacyjnego tych podmiotów,

 � przygotowanie i wdrażanie lokalnych sposobów pozyskania paliw i ener-
gii (uprawy energetyczne, biogazownie, energia odpadowa procesów 
technologicznych itp.),

 � aktywny udział w pozyskaniu środków finansowych dla ARE oraz pod-
miotów z terenu ARE w zakresie prowadzenia inwestycji proekologicz-
nych i energooszczędnych, 

 � prowadzenia stałej akcji szkoleniowej i informacyjnej związanej z oszczęd-
nością energii wśród mieszkańców i podmiotów gospodarczych (instytu-
cjonalnych) działających na obszarze ARE,

 � udział w pracach innych instytucji związanych z polityką energetyczną 
poza obszarem ARE (wpływ na legislację, ustalanie budżetów i polityki 
wsparcia finansowego, akcje marketingowe). 

 � Dodatkowo ARE powinno:

 � reprezentować interesy instytucji samorządowych oraz mieszkańców ob-
szaru ARE wobec podmiotów energetyki zawodowej, 

 � prognozować rozwój rynków energetycznych oraz wpływać na ostatecz-
ny kształt relacji podaż- popyt na energię,

 � być inicjatorem i jednostką wdrażającą działalność badawczo-wdrożeniową 
i innowacyjną z zakresu energetyki,

 � doradzać i monitorować proces inwestycyjny dla odnawialnych źródeł 
energii.

 � Rola energetyki zawodowej

Wdrażając projekt Autonomicznego Regionu Energetycznego, nie sposób 
pominąć roli energetyki zawodowej. Należy znaleźć punkt optymalny pomię-
dzy wykorzystaniem energetyki odnawialnej i konwencjonalnej. Wielkoskalowa 
energetyka zawodowa musi pełnić rolę głównego dostawcy energii dla obsza-
rów, na których występuje deficyt zasobów energii odnawialnych. Dlatego tak 
ważna jest dobra współpraca przedstawicieli ARE oraz producentów energii.

 � Wnioski

Autonomiczne Regiony Energetyczne mają szansę stać się jedynymi pod-
miotami na rynku energii, których przedmiotem działalności stanie się poszu-
kiwanie punktu optymalnego wykorzystania zasobów energii odnawialnej i 
paliw kopalnych, jednak istnienie ARE uwarunkowane jest w głównej mierze 
sposobem prowadzenia polityki energetycznej na poziomie gmin oraz możli-
wościami współpracy na poziomie międzygminnym. Przygotowania do wdro-
żenia projektu Autonomicznego Regionu Energetycznego są trudne i bardzo 
czasochłonne, jednak możliwe korzyści płynące z jego realizacji (zarówno 
finansowe jak i społeczne), są warte podjęcia tego wysiłku. �
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- klucz do poprawienia efektywno�ci instalacji 
o�wietleniowej i obni�enia rachunków za energi�

Instalacja o�wietleniowa jest cz�sto zapomnianym i niedocenianym obszarem 
przy okazji detekcji potencjalnych róde� oszcz�dno�ci. Dotyczy to zarówno 

budynków u�yteczno�ci publicznej, jak i budynków typowo przemys�owych.

W przypadku nowych obiektów podstawowymi krokami, jakie nale�y podj�� 
projektuj�c instalacj� o�wietleniow� jest zadbanie o odpowiedni� jako�� 

i wysok� sprawno�� opraw o�wietleniowych, zastosowanie energooszcz�dnych 
róde� �wiat�a (np. �wietlówki T5, diody LED) oraz wykorzystanie elektronicznych 
stateczników EVG.

Schneider Electric

F
ot

. N
E

Sposoby i systemy 
sterowania o	wietleniem 
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Jeśli mamy do czynienia z obiek-
tami istniejącymi, często wymiana 

opraw oświetleniowych, źródeł światła, 
czy stateczników bywa bardzo kosz-
towna, przez co czas zwrotu inwestycji 
jest relatywnie długi. Jeśli jednak decy-
zja zainwestowania w wyszczególnio-
ne powyżej elementy dotyczy nowo-
powstającego obiektu, to inwestor nie 
powinien się wahać ani chwili i wyrazić 
chęć ich zastosowania.

Zupełnie odrębnym rozważaniem 
powinien być objęty system sterowa-
nia oświetleniem. To, w jaki sposób i na 
jakich zasadach go zbudować - zale-
ży od specyfi ki obiektu. Zupełnie inna 
funkcjonalność pożądana jest w bu-
dynkach biurowych, inna w hotelach, 
inna zaś w halach produkcyjnych lub 
magazynowych, a jeszcze inną funk-
cjonalność powinien posiadać system 
sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Największy wachlarz możliwości 
jest w przypadku budynków biurowych 
i użyteczności publicznej (tj. urzędy, 
szkoły). W tego typu obiektach oświe-
tlenie jest jednym z głównych konsu-
mentów energii elektrycznej. Jest to 
zazwyczaj instalacja bardzo rozbudo-
wana, przez co trudno nią zarządzać i 
optymalizować jej działanie nie korzy-
stając z urządzeń automatyki. Flagowe 
rozwiązanie opiera się o system wyko-
rzystujący adresowanie poszczegól-
nych opraw oświetleniowych. Zasada 

jest następująca: każda oprawa oświe-
tleniowa jest wyposażona w moduł DA-
LI, każdy z tych modułów ma swój ad-
res. Dzięki temu możemy każdą oprawę 
z osobna nie tylko załączyć lub wyłą-
czyć, ale również regulować strumień 
świetlny, np. w zależności od czujni-
ków natężenia oświetlenia. Oszczęd-
ność polega na wykorzystaniu w mak-
symalnym stopniu naturalnego światła 
i użyciu optymalnej ilości energii elek-
trycznej w celu doświetlenia oświetla-
nej powierzchni do wymaganej przez 
normę ilości lux/m2. Tego typu rozwią-
zanie może być przydatne szczególnie 
w szkołach w salach lekcyjnych, gdzie 
zazwyczaj w klasach oprawy oświetle-
niowe montowane są w rzędach rów-
noległych do linii okien. Dzięki regulacji 
natężenia oświetlenia każdej z opraw 
osobno mamy możliwość utrzymywa-
nia różnych wartości natężenia oświe-
tlenia dla opraw najbliżej okien i innych 
wartości dla kolejnych oddalonych od 
okien. Pozwala nam to uzyskać jed-
nolity rozkład natężenia oświetlenia na 
całej powierzchni jednocześnie oszczę-
dzając energię.

Dla budynków przemysłowych, czy 
hal magazynowych - system sterowa-
nia oświetleniem z reguły jest znacznie 
prostszy, co determinuje fakt architektu-
ry i sposobu użytkowania powierzchni 
przemysłowych. Zazwyczaj jest to ha-
la bądź kilka hal, czy dużych pomiesz-

czeń połączonych korytarzami. W tego 
typu obiektach z powodzeniem spełnią 
swoją rolę czujniki ruchu w korytarzach, 
które po detekcji w danej strefi e ludzi 
załączają światło na określony czas i po 
upływie tego czasu oraz nie wykryciu 
obecności ludzi światło jest wyłączane.

Prostym i skutecznym, acz mają-
cym swoje wady, sposobem jest cza-
sowe sterowanie obwodami oświetle-
niowymi. To rozwiązanie może dotyczyć 
jedynie przestrzeni, w których dokładnie 
znamy godziny przebywania, jak np. ha-
la produkcyjna w fabryce, która prowa-
dzi produkcję w godzinach 7.00-15.00. 
Wadą tego rozwiązania jest to, że dla 
przestrzeni, których czas użytkowania 
jest elastyczny sterowanie czasowe 
nie sprawdzi się. Dla tego typu obiek-
tów/obszarów najprostszym sposo-
bem sterowania jest zdalne załączanie 
i wyłączanie z poziomu dedykowanego 
systemu, bądź systemu zarządzania 
całym budynkiem z wykorzystaniem 
stacji komputerowej i odpowiedniego 
oprogramowania. Wadą i zaletą tego 
rozwiązania jest to, że jesteśmy zda-
ni na obsługę techniczną obsługującą 
system nadzoru, a nie na urządzenia 
automatyki, które znacznie rzadziej za-
wodzą niż człowiek.

W przypadku oświetlenia zewnętrz-
nego warto przemyśleć racjonalność 
zastosowania czujników ruchu oraz 
czujników zmierzchowych. Jeśli oświe-

Rys. 1. Schemat instalacji sterowania oświetleniem opartej o system DALI

230V Mains Supply DALI Pair - max. 300mm @ 1,5 mm x 2 core

64 Lights

DALI Fittings

Riser

Multi 
Sensor

EIB Switch Plates

Operator Control
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tlamy zewnętrzne powierzchnie, które 
pełnią rolę ciągów komunikacyjnych, 
zastosowanie czujników ruchu jest jak 
najbardziej celowe i z pewnością przy-
niesie wymierne korzyści w postaci ob-
niżenia rachunków za energię elektrycz-
ną. Jeśli jednak oświetlenie zewnętrzne 
jest załączane dla celów bezpieczeń-
stwa, np. polepsza parametry pracy 
systemu monitoringu CCTV, to wska-
zane jest korzystanie jedynie z czujni-
ków zmierzchowych.

Przed wybraniem jakiegokolwiek 
z powyżej opisanych rozwiązań praw-
dopodobnie każdy zada sobie pytanie: 

Rys. 3. System sterowania natężeniem 
oświetlenia z wykorzystaniem czujnika 
ruchu i natężenia oświetlenia ARGUS 

produkcji Schneider Electric

Rys. 4. Prosty system sterowania 
obwodami oświetleniowymi w oparciu 

o urządzenia Schneider Electric 
wykorzystujący czujnik ruchu bądź 

czujnik zmierzchowy oraz timer. 
Znajduje zastosowanie dla oświetlenia 

zewnętrznego np. parkingi

Rys. 2. Schemat zaawansowanego sytemu sterowania oświetleniem 
z możliwością tworzenia scen świetlnych rozszerzonego o sterowanie roletami 

i ogrzewaniem w oparciu o urządzenia Schneider Electric wykorzystujące technologię KNX

jakie oszczędności przyniesie mi taka 
inwestycja? Odpowiedź na to pytanie 
nie jest prosta i jednoznaczna. Zależy 
to od rodzaju obiektu, sposobu użytko-
wania i  wybranego rozwiązania zarzą-
dzania instalacją oświetleniową. Z re-
guły można liczyć na oszczędności w 
granicach 20-50%. Jedno jest pewne, 
za duże korzyści płyną z zastosowania 

odpowiedniego sterowania instalacją 
oświetleniową, aby przeoczyć ten ob-
szar, jeśli myślimy o oszczędnościach 
energii elektrycznej.

Na rys. 1. przedstawiono schemat 
instalacji sterowania oświetleniem opar-
tej o system DALI, gdzie każda opra-
wa oświetleniowa wyposażona jest w 
moduł DALI posiadający swój unikalny 
adres. Dzięki temu i przy użyciu multi-
sensorów (czujniki ruchu oraz natężenia 
oświetlenia), mamy możliwość sterowa-
nia natężeniem każdej z opraw, co zna-
cząco wpływa na zmniejszenie zużycia 
energii elektrycznej. Dzięki sensorom 
(niestandardowym łącznikom oświetle-
niowym) mamy możliwość przejścia na 
tryb sterowania ręcznego.

Rozwiązanie przedstawione na rys. 
2 nie tylko wpływa na oszczędność 
energii, ale również na komfort użyt-
kowników. System polecany do prze-
strzeni reprezentacyjnych, jak sale kon-
ferencyjne czy pokoje managerów. �
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 � Mnogość regulacji 
wspomagających 
efektywność

Gdy w Polsce debatujemy ciągle 
nad sposobami wdrożenia dyrektywy 
z 2006 r., Unia Europejska (w tym Pol-
ska) przyjęła w 2007 r.1 nowy, także nie-
obligatoryjny cel: zmniejszenie o 20% 
zużycia energii pierwotnej w stosunku 
do prognoz na 2020 r.

Ten cel jest jednym z trzech celów 
Polityki klimatyczo-energetycznej UE, 
słynnych „3x20” na 2020 r. Pozostałe 
dwa (już obligatoryjne) cele, to obniże-
nie emisji gazów cieplarnianych o 20% 
oraz wzrost do 20% udziału odnawial-
nych źródeł energii w energii pierwotnej.  

 � To nie koniec unijnych 
inicjatyw legislacyjnych

W marcu br. Komisja Europej-
ska przedstawiła do konsultacji spo-
łecznych komunikat pt. (Nowy) 
Plan Efektywności Energetycznych 
2011(COM(2011) 109 final) (PEE 
2011)2. Dokument zawiera założenia 
nowej Dyrektywy o efektywności ener-
getycznej. Następnymi krokami zaanon-
sowanymi przez Komisję są: przyjęcie 
w 2011 r. projektu nowej Dyrektywy 
(zawierającej nowelizację Dyrektywy 
o usługach energetycznych oraz Dy-
rektywy o promocji Kogeneracji, tzw. 
CHP), przyjęcie nowych instrumentów 
z zakresu eko-wzornictwa i etykiet ener-

getycznych, uruchomienie inicjatyw In-
teligentne Miasta i Wspólnoty, a tak-
że propozycje narzędzi fi nansowych 
wspierających poprawę efektywności 
i wydajności energetycznej, które już 
w 2011 r. staną się przedmiotem de-
bat budżetowych Nowej Perspektywy 
Finansowej. 

Dokumenty te ukażą się zapew-
ne w trakcie polskiej Prezydencji w 
Radzie UE. Polska ma więc niepo-
wtarzalną szansę nadawania tonu 
debacie o racjonalizacji zużycia ener-
gii w UE. Miejmy jednak nadzieję, że 
zaangażowanie i przekonanie Rzą-
du będzie większe, niż przy wdraża-
niu krajowych przepisów w zakresie 
efektywności energetycznej.

Daria Kulczycka, dyrektor Departamentu Energii i Ochrony Klimatu, 
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ustawa o efektywno�ci 
energetycznej i co dalej?
Wszystko wskazuje na to, �e do czerwca 2011 polski r. Parlament uchwali, 

a Prezydent RP podpisze, ustaw� o efektywno�ci energetycznej b�d�c� 
wdro�eniem Dyrektywy WE z 2006 r. (2006/32/WE) w sprawie efektywno�ci 
ko�cowego wykorzystania energii i us�ug energetycznych. Projekt, nad którym 
debatowa� Sejm by� 16 wersj� ustawy. Ustawa wejdzie w �ycie prawdopodobnie 
we wrze�niu 2011 r., a ma obowi�zywa� jedynie do grudnia 2016 r. Powinna 
zagwarantowa� zrealizowanie przez Polsk� indykatywnego celu oszcz�dno�ci 
energii, tj. obni�enie do 2016 r. co najmniej o 9% �redniorocznego  krajowego 
zu�ycia energii. Okresem odniesienia s� lata 2001-2005.

1) 7224/1/07 REV 1: Konkluzje Prezydencji Rady 8/9 marca 2007. Cel został potwierdzony w czerwcu 2010 przez Radę  (17/6/2010 Nr: EUCO 13/10).

2) http://ec.europa.eu/energy/effi  ciency/action_plan/doc/20110308_effi  ciency_plan_act_en.pdf.
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Pierwszy wniosek, który się nasuwa 
z analizy PEE 2011 - niezbędna będzie 
nowelizacja krajowej Ustawy o efektyw-
ności energetycznej. Nasza ustawa jest 
zdecydowania za mało ambitna w sto-
sunku do potrzeb poprawy wydajności!  

 � Potrzeba regulacji 
wspomagających 
poprawę efektywności 
energetycznej

Sens poprawy efektywności ener-
getycznej wydaje się tzw. oczywistą 
oczywistością. W interesie zarówno wy-
twórców, jak i odbiorców Energii, leży 
oszczędność energii, a w istocie ograni-
czenie kosztów energii, szczególnie uza-
sadnione w sytuacji stałego wzrostu cen 
energii. Gdyby uczestnicy rynku energii 
podejmowali samoistnie niezbędne dzia-
łania, to wszelkie regulacje zachęcające, 
czy obligujące do poprawy efektywności 
energetycznej byłyby zbędne. Niestety, 
z ocen Komisji Europejskiej wynika, że 
we wszystkich krajach UE bodźce ryn-
kowe oraz dotychczasowe instrumen-
ty wspomagające okazały się zbyt sła-
be, aby doprowadzić do oczekiwanej 
oszczędności energii: jeśli nie zostaną 
podjęte dodatkowe działania, to popra-
wa efektywności na szczeblu UE wynie-
sie w 2020 r. jedynie połowę 20% celu. 

Z wykonanego dla KE opracowa-
nia Instytutu Frauenhofer’a3 wynika, że 
może być nawet gorzej: przy obecnie 
obowiązujących regulacjach w obsza-
rze efektywności energetycznej, UE 
zmniejszyłaby zużycie energii do 2020 
r. jedynie o ok. 3%. Eksperci Instytutu 
postulują, aby regulacjami dotyczący-
mi efektywności energetycznej objąć 
również wytwórców energii, a nie tylko 
odbiorców końcowych.

Konkludując, nie można liczyć na 
samoistną poprawę efektywności i nie-
zbędne są kolejne regulacje i instrumen-
ty w istocie wymuszające oszczędność 
zużycia energii po stronie odbiorców i 
wytwórców.

Zanim przejdziemy do analizy ba-
rier blokujących oszczędzanie ener-
gii - przypomnienie dlaczego oszczę-
dzać warto. 

 � Dlaczego poprawa 
efektywności 
energetycznej jest 
potrzebna i możliwa?

Z wielu argumentów należy przyto-
czyć najistotniejsze w kontekście wej-
ścia w życie regulacji wymuszających 
ograniczanie gazów cieplarnianych i 
związanych z tym wzrostem cen ener-
gii elektrycznej i ciepła:

 � ceny energii w UE już są bardzo 
wysokie, bo o 23% wyższe niż w 
USA oraz o 200% wyższe niż w 
Chinach. Dalszy wzrost cen ener-
gii może zaważyć na pozycji konku-
rencyjnej europejskiego przemysłu 
na rynkach światowych, dlatego 
też wszelkie działania ogranicza-
jące zużycie energii na potrzeby 
procesów produkcyjnych są nie-
zbędne dla utrzymania pozycji eu-
ropejskiego biznesu. Odnosi się to 
w szczególności do branż energo-
chłonnych.

 � już dziś 8% polskich gospodarstw 
domowych znajduje się poniżej po-
ziomu ubóstwa energetycznego,

 � ze względu na wysokie ryzyko re-
gulacyjne wstrzymanych zosta-
ło wiele decyzji inwestycyjnych w 
polskim sektorze energetycznym. 
Konsekwencją tego mogą być nie-
dobory energii po 2013 r. Przy bra-
ku połączeń trans granicznych, nie 
będzie możliwości importu energii 
elektrycznej, a także gazu z innych 
niż rosyjski kierunków. Dlatego też 
trzeba bezwzględnie poprawiać 
wydajność energetyczną, po stro-
nie popytu i podaży, aby zminima-
lizować ryzyko braku energii, ale 
także zmniejszyć kosztowne po-
trzeby rozbudowy mocy wytwór-
czych. 

 � Na ile możemy 
poprawić efektywność 
energetyczną w Polsce?

Z prognoz Komisji Europejskiej wy-
nika, że Polska może poprawić swo-
ją efektywność energetyczną u fi nal-
nych odbiorców energii do 2020 r. o 
6,8% wdrażając średnio ambitną po-
litykę efektywnościową lub o 10,9%, 
jeśli wdroży się ambitne narzędzia do 
poprawy efektywności energetycznej.4

Jedną z przyczyn większej ener-
gochłonności gospodarki Polski jest 
opóźnienie technologiczne. W ciągu 
ostatnich 10 lat energochłonność spa-
dła o 30%, jednakże w dalszym ciągu 
jest ponad dwa razy wyższa od śred-
niej dla UE.5

Według Krajowej Agencji Posza-
nowania Energii w przemyśle wystar-
czy zoptymalizować zarządzanie pro-
dukcją, racjonalnie użytkować energię 
oraz inwestować w odpowiedni sprzęt, 
by zaoszczędzić w sposób zerowo- lub 
niskokosztowy 15-30% energii. 

Olbrzymim potencjałem ograni-
czenia zużycia energii dysponuje bu-
downictwo, które zużywa ponad 30% 
energii fi nalnej. Większość z 5,8 mln 
polskich budynków (mieszkalnych i pu-
blicznych) ma bardzo niski standard 
energetyczny. Spośród 4,7 mln budyn-
ków mieszkalnych 63% znajduje się 
na wsi. 86% z nich pochodzi sprzed 
1988 r., a ich standard energetyczny 
jest dwu-trzykrotnie niższy od obecnie 
obowiązujących polskich norm, a wie-
lokrotnie niższy od standardów obo-
wiązujących w Niemczech i Szwecji, a 
więc w krajach o zbliżonym klimacie. Z 
badań Krajowej Agencji Poszanowa-
nie Energii wynika, że pełna termomo-
dernizacja przyczynia się przeciętnie 
do zmniejszenia kosztów ogrzewania 
o 50%. 

Mimo tak wielu zalet wynikających z 
podnoszenia efektywności energetycz-
nej przedsiębiorcy i prywatni odbiorcy 
energii często nie oszczędzają energii. 

3) http://ec.europa.eu/energy/effi  ciency/studies/doc/2009_03_15_esd_effi  ciency_potentials_fi nal_report.pdf.

4) Ibidem.

5) Energochłonność pierwotna PKB obliczana w cenach stałych (toe/1.000€) jest dla Polski kilkukrotnie wyższa od wartości tego wskaźnika dla krajów rozwiniętych: 2,8 razy większa 
od średniej EU-27 i 3,2 razy większa od  średniej energochłonności krajów tzw „starej Unii EU-15”.
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 � Dlaczego?

Przyczyny są świadomościowe 
(brak wiedzy), ekonomiczne (relatyw-
nie niewielka korzyść, lub długi okres 
zwrotu nakładów, ograniczenia kadro-
we) lub po prostu fi nansowe. 

Znakomita większość fi rm przyzna-
je, iż rezultaty prowadzenia działań po-
prawiających efektywność energetycz-
ną są dla nich fi nansowo korzystne, ale 
tylko ok. 1/5 z nich mierzy te rezultaty. 
Zmierzone oszczędności energii w wy-
niku poczynionych działań sięgają do 
10% w ok. połowie takich Firm, a w 
pozostałych są jeszcze większe. Jed-
nakże ogromna większość badanych 
fi rm w Polsce (78%) nie ma i nie roz-
waża wprowadzenia żadnego systemu 
zarządzania energią, co wymagałoby 
opomiarowania, a w konsekwencji za-
pewniałoby kontrolę i możliwości opty-
malizacji jej zużycia.

Wydaje się, że w przemyśle wy-
czerpały się proste możliwości popra-
wy efektywności energetycznej, a na 
dodatkowe inwestycje w tym obszarze 
niewiele przedsiębiorstw się decyduje 
bez dodatkowego wsparcia fi nanso-
wego, ponieważ:

 � w pierwszej kolejności przedsię-
biorcy inwestują w niezbędne dla 
prowadzenia działalności obszary 
i technologie,

 � zarządy są skupione na podstawo-
wej działalności biznesowej i pomi-
jają drugorzędne w ich przekonaniu 
kwestie zarządzania energią,

 � brak jest świadomości, wiedzy i 
wsparcia fi nansowego dla działań 
związanych z poprawą efektywno-
ści - są to główne bariery dla MSP,

 � jest niewystarczająca liczba kon-
sultantów i ekspertów w zakresie 
efektywności energetycznej.

W przypadku przedsiębiorstw ener-
getycznych, które nie są objęte Dyrek-
tywą o efektywności energetycznej, 
złudne okazało się natomiast przeko-
nanie, że wystarczająco skutecznymi 
narzędziami zarządzania wydajnością 

będą nadzór właścicielski, nadzór re-
gulatora oraz system handlu upraw-
nieniami do emisji, który także został 
pomyślany jako stymulator wzrostu 
efektywności. Przyczyny takiego stanu 
są złożone, ale należą do nich z pew-
nością brak konkurencji na rynku ener-
gii oraz przedłużający się proces pry-
watyzacji i restrukturyzacji energetyki.

A jeśli chodzi o konsumentów, to 
według badań przeprowadzonych 
przez TNS OBOP6 Polacy wciąż jesz-
cze mało wiedzą o oszczędzaniu ener-
gii. Nie jesteśmy świadomi między inny-
mi tego, że urządzenia pozostające w 
trybie stand-by wciąż pobierają energię. 
Aż 25% badanych rzadko wyłącza tele-
wizor lub komputer, całkowicie - z funk-
cji stand-by, a 22% nie robi tego nigdy. 
Jednocześnie respondenci deklarują 
gotowość do zmiany swoich zachowań. 
Ponad połowa Polaków byłaby skłon-
na zmienić swoje przyzwyczajenia, że-
by zmniejszyć zużycie energii. Pytani o 
motywy energooszczędności, badani 
wskazują przede wszystkim na powo-
dy ekonomiczne, 15% ankietowanych 
powołuje się na ekologię.

 � Polska ustawa 
o efektywności 
energetycznej, 
a Plan Efektywności 
Energetycznej 2011 
(PEE 2011)

Ustawa o efektywności energetycz-
nej wprowadza system białych certy-
fi katów, zgodnie z którym ok. 1300 
przedsiębiorstw sprzedających ener-
gię elektryczną, ciepło i gaz  odbior-
com końcowym, ma obowiązek co-
rocznie przedstawiać prezesowi URE 
świadectwa efektywności energetycz-
nej, stanowiące dowód zrealizowania 
określonych przedsięwzięć efektyw-
nościowych lub wnieść opłatę zastęp-
czą. Świadectwo efektywności energe-
tycznej trzeba zakupić na przetargach 
organizowanych przez URE oddziel-
nie dla trzech kategorii przedsięwzięć 
zwiększenia efektywności energii: przez 

odbiorców końcowych, przez urządze-
nia potrzeb własnych przedsiębiorstw 
energetycznych lub zmniejszenia strat 
w przesyle energii elektrycznej, gazu 
lub ciepła. 

Lista przedsięwzięć obejmuje m.in. 
izolację instalacji przemysłowych, prze-
budowę lub remont budynków, moder-
nizację oświetlenia, odzysk energii w 
procesach przemysłowych, moderni-
zację lokalnych sieci ciepłowniczych, 
ograniczenie strat sieciowych.

Przetargi mają służyć wyborowi 
przedsięwzięć najbardziej efektywnych 
kosztowo. Koszty zakupu białych cer-
tyfi katów powiększą cenę energii. Oce-
nia się, że wzrośnie ona z tego tytułu 
o 1,5-2%. 

System nastawiony jest na relatyw-
nie duże przedsięwzięcia: oszczędno-
ści muszą wynosić co najmniej równo-
wartość 10 ton oleju ekwiwalentnego 
średniorocznie (ok. 11.5 kWh) dla po-
jedynczego przedsięwzięcia lub sumie 
przedsięwzięć tego samego rodzaju. 
Odpowiada to np. wymianie 800 ża-
rówek.

Ustawa wprowadza nowy zawód 
audytora efektywności energetycznej.

Ustawa przewiduje także specjalne 
zadania dla jednostek sektora publicz-
nego dotyczące oszczędzenia zużycia 
energii, promocji efektywności energe-
tycznej i prowadzenia działań informa-
cyjnych i edukacyjnych. Zobowiązuje 
sektor publiczny do sporządzania okre-
sowych audytów energetycznych, ale 
nie nakłada obligatoryjnych wskaźni-
ków oszczędności energii. Nałożenie 
takich celów proponował pierwotnie 
Minister Gospodarki, ale na skutek pro-
testów Ministra Finansów, zapisy te zo-
stały usunięte. Z uwagi na wymaganą 
skalę projektów inwestycyjnych, jed-
nostki sektora publicznego mają ogra-
niczoną możliwość zgłaszania swoich 
przedsięwzięć w przetargach, co ogra-
nicza ich możliwość pozyskania środ-
ków na sfi nansowania projektów, a tym 
samym spełniania faktycznej, a nie tyl-
ko pozornej roli propagowania działań 
w zakresie efektywności energetycznej. 

6) Badania TNS OBOP na zlecenie RWE w ramach programu „Świadoma energia”.
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Ustawa nie zabrania, ale też nie 
promuje rozwoju przedsiębiorstw typu 
ESCO, nastawionych na realizację pro-
jektów oszczędzania energii.

 � A co przewiduje 
Plan Efektywności 
Energetycznej 2011?

�� Budynki
Komisja ocenia, że największe moż-

liwości poprawy efektywności ener-
getycznej leżą w budownictwie. Plan 
zawiera instrumenty przyśpieszające 
procesy renowacji budynków publicz-
nych i prywatnych, poprawy efektywno-
ści urządzeń gospodarstwa domowe-
go. Wzmacnia wzorcową rolę sektora 
publicznego proponując obligatoryjne 
cele renowacji budynków publicznych 
i wprowadzając kryteria efektywności 
energetycznej do wydatków publicz-
nych. 

I tak Komisja proponuje, aby sektor 
publiczny był zobowiązany corocznie do 
odnowienia co najmniej 3% powierzch-
ni swoich budynków i to do poziomu 
10% najlepszych krajowych zasobów. 

Komisja promuje także rozwój w 
sektorze publicznym „Energy Perfor-
mance Contracting” (umowa o wynik 
energetyczny) - modelu realizacji przed-
sięwzięć, gdzie strona trzecia zapew-
nia fi nansowanie zidentyfi kowanych 
usprawnień oraz gwarantuje zmniejsze-
nie zużycia energii w obiektach publicz-
nych. Oszczędności służą do pokrycia 
nakładów inwestycyjnych. Stosowne 
regulacje powinny być przedstawione 
w bieżącym roku. 

Komisja przewiduje także promocję 
usług fi rm ESCO oraz umożliwienie im 
dostępu do fi nansowania. Za szcze-
gólnie ważne zadania Komisja uzna-
ła ograniczenie ciepła zużywanego na 
ogrzewanie budynków. Komisja będzie 
także propagować inicjatywę Inteligent-
nych Miast i Wspólnot.

�� Przemysł
20% energii zużywana jest przez 

przemysł. W ocenie KE, postępy eu-

ropejskiego przemysłu w poprawie 
efektywności energetycznej były naj-
większe, ale ciągle istnieją dalsze 
możliwości poprawy. Komisja propo-
nuje krajom członkowskim wprowa-
dzenie zróżnicowanych instrumentów 
adresowanych do MSP (wszechstron-
na informacja, ulgi podatkowe itp.) do 
dużych fi rm (obowiązkowe regularne 
audyty energetyczne), a ponadto za-
powiada rozważenie wprowadzenia 
eko-standardów dla urządzeń prze-
mysłowych, takich jak: pompy, kom-
presory, motory przemysłowe, itp. Za 
godne rozpowszechnienia uznaje tak-
że dobrowolne umowy pomiędzy prze-
mysłem, a rządem dotyczące poprawy 
efektywności energetycznej.

�� Transport
Transport zużywa 32% fi nalnej 

energii i jest to sektor, w którym zu-
życie energii będzie rosło najszybciej. 
Propozycje zmniejszenia zużycia pa-
liw przez transport znajdą się w Białej 
księdze transportu.

�� Konsumenci
47% konsumentów nie wie ile 

energii zużywa. Pomocą w osiągnię-
ciu oszczędności w zużyciu energii 
przez gospodarstwa domowe będzie 
dostarczenie im informacji. Przydatne 
w tym względzie będą inteligentne 
liczniki, rozwój technologii informa-
tycznych oraz usług ESCO. Równo-
legle podwyższane będą standardy 
urządzeń elektrycznych stosownych 
w domach.

Czy realizacja tych przedsię-
wzięć pozwoli na osiągnięcie celu 
20% oszczędności energii przez 
UE?

Komisja chce ocenić postępy 
w 2013 r. Gdyby okazało się, że 
osiągnięcie celu jest mało praw-
dopodobne, to zaproponuje wpro-
wadzenie celów obligatoryjnych dla 
poszczególnych krajów z uwzględ-
nieniem ich punktu startu i wyko-
nanych już działań.

 � Jak przemysł 
ocenia PEE 2011?

Popieramy utrzymanie wzorco-
wej roli sektora publicznego polega-
jącej na obowiązkowej modernizacji 
budynków administracji oraz budyn-
ków użyteczności publicznej. Działa-
nia sektora publicznego będą miały 
charakter edukacyjny dla społeczeń-
stwa, ale również wzmocnią impuls 
dla potencjału rynku usług i technolo-
gii wspierających efektywność ener-
getyczną. Niezależnie od roli sektora 
publicznego, również przedstawicie-
le biznesu oraz społeczności lokal-
ne powinny podejmować działania 
obniżające emisyjność budynków.

Widzimy również uzasadnienie 
dla wprowadzenie obowiązkowych 
audytów dla dużych przedsiębiorstw. 
Uważamy, że działanie takie mo-
że być stymulujące dla niektórych 
przedsiębiorców w zakresie dalszej 
poprawy efektywności energetycz-
nej. Popieramy również promocję do-
browolnych porozumień pomiędzy 
przemysłem, a rządem dotyczące 
poprawy efektywności  energetycz-
nej oraz usługi ESCO, pomimo te-
go, że do tej pory polski Rząd nie 
był wcale takimi działaniami zainte-
resowany.

 � Wnioski

PEE 2011 zawiera szereg kon-
kretnych działań legislacyjnych, które 
powinny zostać wprowadzone w ko-
lejnych latach. Ogromna większość 
propozycji Komisji Europejskiej jest 
godna uwagi i słuszna. Należy jed-
nak dokonać bardzo dokładnej ana-
lizy skutków wdrożenia tych regulacji 
jeszcze na etapie ich tworzenia, tak 
aby stworzyć optymalne rozwiązania 
rzeczywiście wspierające poprawę 
efektywności energetycznej w róż-
nych obszarach życia społecznego. 
Konieczne jest pozostawienie pewnej 
elastyczności działania na szczeblu 
krajów członkowskich. �
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mgr in�. Andrzej Ma�kiewicz, g�ówny specjalista, energetyk miejski, 
mgr in�. Agnieszka Rauk, Miejski Zespó� Energetyki, Urz
d Miejski w Sosnowcu

Test energetyczny 

Racjonalne gospodarowanie energi� ciepln� w obiektach municypalnych 
mo�e by� ród�em du�ych oszcz�dno�ci bud�etowych. Dlatego gminy coraz 

cz��ciej decyduj� si� na przeprowadzenie, nierzadko kosztownych, modernizacji 
budynków, które maj� na celu zmniejszenie zu�ycia ciep�a. Jednak cz�sto 
okazuje si�, �e cz�stkowa modernizacja obiektu nie przynosi oczekiwanych 
efektów w postaci zmniejszonych wydatków na ogrzewanie budynków. Przyczyn 
tego stanu rzeczy jest wiele, a jedn� z nich jest brak wiedzy, jakie wielko�ci 
wp�ywaj� na wysoko�� op�at ponoszonych na energi� ciepln�. 

F
ot

. N
E

jako metoda s�u�
ca ograniczaniu zu�ycia 
energii cieplnej w obiektach municypalnych
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Konstrukcja taryfy energetycznej 
sprawia, że całkowity koszt ciepła 

w znacznym stopniu zależy od traf-
nego określenia tzw. mocy umownej. 
Jeśli moc umowna zostanie ustalona 
na zbyt niskim poziomie, dystrybutor 
ciepła nalicza kary z tytułu jej przekro-
czenia. Jeśli natomiast wielkość mocy 
została przeszacowana - ponosi się z 
tego tytułu niepotrzebne koszty. Prawi-
dłowe obliczenie mocy cieplnej wyma-
ga znajomości m.in. wymiarów prze-
gród budowlanych i ich właściwości 
termicznych, krotności wymiany po-
wietrza, sprawności instalacji grzew-
czej, sposobu eksploatacji. Jej wyli-
czenie jest  więc domeną audytorów 
energetycznych. Ponieważ zlecenie 
wykonania audytu energetycznego to 
wydatek od kilku do kilkunastu tysię-
cy złotych, dlatego gminy na ogół de-
cydują się na ich wykonanie tylko w 
tych przypadkach, gdy zamierzają wy-
konać kompleksową termomoderniza-
cję za pomocą środków fi nansowych 
pochodzących z dotacji, bądź kredy-
tu. Należy zwrócić uwagę, że problem 
właściwego określenia mocy umownej 
pojawia się każdorazowo, gdy zosta-
nie wykonana częściowa termomoder-
nizacja budynku.

Alternatywnym sposobem wyzna-
czenia mocy cieplnej jest test energe-
tyczny, polegający na pomiarze ciepła 
pobranego w czasie trwania testu, okre-
ślenia tzw. mocy chwilowej oraz przeli-
czenie jej na warunki, wynikające z za-
szeregowania budynku do właściwej 
strefy klimatycznej. Metoda ta została 
wykorzystana z powodzeniem przez 

Miejski Zespół Energetyki w Sosnow-
cu do wyznaczenia mocy cieplnej dla 
większości obiektów municypalnych.

Miasto Sosnowiec posiada ponad 
140 ogrzewanych obiektów municy-
palnych, spośród których tylko w kil-
ku została przeprowadzona częścio-
wa lub całkowita termomodernizacja. 
Natomiast w ostatnich 3 latach, kosz-
tem wielomilionowych nakładów fi-
nansowych, dokonano wymiany okien 
w kilkudziesięciu placówkach dydak-
tyczno-oświatowych. Na podstawie 
monitoringu energetycznego obiek-
tów stwierdzono, że wymiana okien 
nie przyniosła oczekiwanego efektu 
ekonomicznego, w postaci obniżenia 
wydatków ponoszonych na ogrzewa-
nie tych budynków. Dlatego też podję-
to decyzję o przeprowadzania testów 
energetycznych, których celem będzie 
określenie wielkości mocy umownych 
dla obiektów municypalnych. 

Przeprowadzenie testu to przedsię-
wzięcie o charakterze organizacyjnym, 
więc przy jego przygotowaniu należy 
wziąć pod uwagę różnorodne warunki 
i okoliczności, mogące mieć wpływ na 
jego przebieg. Planując wykonywanie 
testów oparto się na następujących 
założeniach:

 � test zostanie przeprowadzony w 
warunkach, gdy prognozy pogo-
dy przewidywać będą, że średnia 
dzienna temperatura powietrza 
przez 3 kolejne dni będzie niższa 
niż -10oC,

 � test będzie wykonywany corocznie, 
jeśli zaistnieją określone wyżej wa-
runki pogodowe,

 � test zostanie przeprowadzo-
ny jednocześnie we wszystkich 
obiektach, a powiadomienie ad-
ministratorów obiektów o terminie 
jego rozpoczęcia i zakończenia zo-
stanie przekazane drogą mailową,

 � odczytami liczników ciepła oraz 
pomiarem nośników ciepła wraz 
z odnotowaniem godziny odczytu 
i pomiaru zajmować się będą ad-
ministratorzy obiektów, 

 � administratorzy obiektów zobo-
wiązani zostaną do przekazywa-
nia raportów z pomiarów ciepła 
lub jego nośników oraz dodatko-
wych informacji, które mogły mieć 
wpływ na wyniki testu, np. infor-
macje o wyłączeniu ogrzewania 
w części budynku, o niedogrzaniu 
pomieszczeń, itp. Przekazywanie 
ww. informacji odbywać się będzie 
za pomocą poczty elektronicznej,

 � dla celów obliczeniowych przy-
jęto, że w czasie trwania testu 
średnia temperatura wewnętrzna 
we wszystkich obiektach wyno-
si +20oC, za wyjątkiem przypad-
ków, gdy w czasie testu na terenie 
obiektu prowadzony był pomiar 
temperatury za pomocą rejestra-
torów,

 � średnia dzienna temperatura po-
wietrza zostanie przyjęta na pod-
stawie pomiarów prowadzonych 
na terenie Sosnowca przez PEC 
SA,

 � dla opracowania wyników testu 
należy zaprogramować w arku-
szu Excela odpowiednie tabele, 
pozwalające na sprawne wykona-

Tab. 1. Placówki, w których miało miejsce rażąco duże zawyżenie mocy cieplnej

Nr 
obiektu

Obiekt Adres
Moc umowna [kW]

Bieżąca [kW] Wg testu [kW] Oszczędność[kW]

105 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Kisielewskiego 4b 943 529,7 413,3

126 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 42 ul. Prusa 253 1 079 682,4 396,6

140
Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji 

Ubioru
ul. Grota Roweckiego 64 1 000 493,5 506,5

142
Zespół Szkół Architektoniczno-Budow-

lanych
ul. Braci Mieroszewskich 

42
420 308,4 111,6

993 313,4 679,6

147 Zespół Szkół Technicznych ul. Legionów 9 1 116 711,3 404,7
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nie obliczeń oraz sporządzanie różnorodnych analiz,
 � moc cieplna w okresie testu zostanie obliczona zgodnie z wzorem:

P = Q*1000/(24*3,6) [kW] (1)
 � przeliczenie dziennej mocy cieplnej na moc umowną (dla t=-20oC) zostanie 

dokonane wg wzoru:
Pmax = P*�tmax/�t [kW] (2)

gdzie:
Q - zużycie energii cieplnej [GJ],
�t - różnica między temperaturą wewnętrzną, a średnią dzienną temperaturą 

zewnętrzną w trakcie testu,
P - moc chwilowa obliczona na podstawie testu energetycznego,
�tmax - różnica między temperaturą wewnętrzną, a minimalną temperaturą ze-

wnętrzną, dla III strefy klimatycznej (-20oC),
Pmax - moc umowna, obliczona na podstawie wyników uzyskanych w trak-

cie testu.

Pierwszy test przeprowadzony został w dniach 25-27 stycznia 2010 r., kiedy 
średnia dzienna temperatura powietrza wynosiła od -14,7oC do -13,4oC i obję-
to nim 64 placówki dydaktyczno-oświatowe. Test ten wykazał, że w większości 
budynków zamówiona moc cieplna była znacznie zawyżona, w stosunku do ist-
niejących potrzeb. W tab. 1 przedstawiono placówki w których miało miejsce ra-
żąco duże zawyżenie mocy cieplnej.

Tab. 2. Placówki, w których poprawa w zakresie zmniejszenia poboru ciepła była największa

Nr 
obiektu

Obiekt Adres
Sezon grzewczy 2009/2010 Sezon grzewczy 2010/2011 Porównanie wyników

SD2009/2010 QR
2009/2010 SD2010/2011 QR

2010/2011 QK
2009/2010 �Q

94
Zespół Szkół Ogólno-

kształcących nr 2
ul. Czeladzka 58 2 121,9 4 053,0 2 209,6 3 848,0 4 220,5 372,5

98
Zespół Szkół Ogólno-

kształcących nr 7
ul. Gwiezdna 2 2 209,7 2 680,0 2 285,1 935,0 2 771,4 1 836,4

140
Zespół Szkół Projektowa-
nia i Stylizacji Ubioru nr 1

ul. Grota Roweckie-
go 64

2 170,2 2 292,0 2 198,9 1 845,0 2322,3 477,3

155
Przedszkole Miejskie 

nr 12
ul. Mościckiego 26a 2 155,2 329,0 2 327,8 203,0 355,3 152,3

175
Przedszkole Miejskie 

nr 44
ul. Lubelska 49 2 155,2 977,0 2 353,6 705,0 1 066,9 361,9

Tab. 3. Obiekty, dla których przekroczenie mocy jest szczególnie wyraźne

Nr obiektu Obiekt Adres
Moc umowna [kW]

2010/2011 Wg testu Oszczędność

3 Urząd  Miejski w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 1 100 688,7 411,3

10 Teatr Zagłębia ul. Teatralna 4 200 141,4 58,6

21 Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka Główna ul. Kościelna 11 600 286,7 313,3

56
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala Sportowa 

„Zagórze”
ul. Mieroszewskich 91 400 218,2 181,8

147 Zespół Szkół Technicznych ul. Legionów 9 290 181,7 108,3

Równocześnie okazało się, że w 
5 placówkach dydaktycznych moc 
umowna została w nieznacznym stop-
niu zaniżona, przy czym zaniżenie to 
wyniosło łącznie 103,6 kW. Na podsta-
wie uzyskanych wyników, dla budyn-
ków objętych testem, moc zamówiona 
została obniżona o łączną wartość 7,3 
MW, co pozwoliło zmniejszyć wydat-
ki na ogrzewanie o kwotę 680 tys. zł. 

Skorygowanie mocy umownej spo-
wodowało ograniczenie przez dystrybu-
torów ciepła, maksymalnego przepływu 
czynnika grzewczego, przez zamonto-
wanie odpowiedniej kryzy, bądź zmia-
nę nastawy na zaworze zasilającym. 
Należało zatem oczekiwać, że ograni-
czenie przepływu spowoduje w przy-
szłym sezonie grzewczym zmniejszenie 
zużycia ciepła, zwłaszcza w okresach 
niewielkiego poboru mocy. Takie prze-
widywanie jest w pełni uzasadnione, 
gdyż obiekty gminne nie posiadają au-



101nr 2(20)/2011

R
EA

LI
ZA

C
JA

 P
AK

IE
TU

 3
X2

0

Tab. 4. Przykładowe obiekty, dla których powtórzono test energetyczny

Nr 
obiektu

Obiekt Adres

Moc umowna [kW]

2009/2010 2010/2011 Wg testu
Oszczęd-

ność

125 Podstawowa nr 39 im. gen. Zygmunta Berlinga ul. Lubelska 51 720 573 473,8 99,2

133 Gimnazjum nr 15 ul. Ostrogórska 21 478 427 308,3 118,7

140 Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru nr 1 ul. Grota Roweckiego 64 1 000 500 342,4 157,6

148 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych ul. Jagiellońska 13 1 500 1 500 1 287,7 212,3

147 Przedszkole Miejskie nr 54 ul. Kalinowa 115 211 181 112,0 69,0

Q
K
2009/2010 = Q

R
2009/2010 SD2009/2010

SD2010/2011.

�Q= Q
R
2010/2011

- Q
K
2009/2010

tomatyki cieplnej, zawory grzejnikowe 
są w większości niesprawne, więc re-
gulacja ilości ciepła realizowana jest za 
pomocą tabeli regulacyjnej, stosowanej 
przez dystrybutora ciepła. Aby spraw-
dzić w jakim stopniu obniżenie mocy 
cieplnej wpłynęło na zmniejszenie po-
boru ciepła, porównano zużycie energii 
w sezonach grzewczych 2009/2010 i 
2010/2011. Na potrzeby niniejszego 
opracowania do porównania użyto ilość 
ciepła pobraną w ww. sezonach grzew-
czych w okresie od początku sezonu 
grzewczego do końca stycznia roku 
następnego. Aby zniwelować wpływ 
warunków klimatycznych na wynik koń-
cowy (�Q) do porównania zamiast rze-
czywistego zużycia ciepła QR

2009/2010 

użyto skorygowanego zużycia ciepła, 
QK

2009/2010obliczonego wg wzoru (3):

(3)

(4)

gdzie:
SD2010/2011 i SD2009/2010 - oznaczają odpo-
wiednio stopniodni od początku sezonu 
grzewczego 2010/2011 lub 2009/2010 
do końca stycznia roku następnego.

Obliczenia wykazały, że w większo-
ści obiektów nastąpiło istotne zmniej-
szenie poboru ciepła od kilku do kil-

kudziesięciu procent, a sumaryczne 
obniżenie zużycia energii wyniosło po-
nad 10 000 GJ. W tab. 2 przedstawio-
no placówki, w których poprawa w tym 
zakresie była największa.

Stosownie do przyjętych założeń 
test energetyczny został powtórzo-
ny w roku bieżącym i miał miejsce w 
dniach od 22 do 25 lutego 2011 r., 
kiedy to średnia dzienna temperatu-
ra powietrza wynosiła od -10,5oC do 
-6,5oC. Testem objętych zostało 119 
obiektów w tym placówki dydaktycz-
ne, obiekty sportowe, przychodnie 
zdrowia, obiekty kultury oraz pomocy 
społecznej. Podobnie jak w przypadku 
poprzedniego testu okazało się, że w 
większości badanych jednostek wy-
stępuje znaczne przekroczenie mo-
cy umownej w stosunku do istnieją-
cych potrzeb.

W tab. 3 przedstawiono obiekty, 
dla których przekroczenie mocy jest 
szczególnie wyraźne. Wstępne wyniki 
tegorocznego testu wskazują, że moż-
liwe będzie obniżenie mocy umownej 
na łączną wartość 8,3 MW. Dokładne 
wartości zostaną ustalone w konsul-
tacji z administratorami obiektów, po 
uwzględnieniu okoliczności mogących 
mieć wpływ na wyniki testu. 

Należy zwrócić uwagę, że dla zde-
cydowanej większości budynków, dla 
których powtórzono badania uzyskane 

wyniki potwierdzają trafność decyzji o 
zmniejszeniu mocy umownej, nato-
miast w kilku przypadkach istnieją dal-
sze możliwości jej ograniczenia. Ten 
stan rzeczy można wyjaśnić tym, że 
wskutek ograniczenia przepływu czyn-
nika grzewczego, nastąpiło zmniej-
szenie temperatury wewnątrz obiektu 
(zmniejszenia stopnia przegrzania), co 
ujawniło się w postaci zmniejszenia 
poboru ciepła, a tym samym zmniej-
szenia poboru mocy. W tab. 4 przed-
stawiono przykładowe obiekty, dla któ-
rych powtórzono test energetyczny.

 � Wnioski

Wyniki uzyskane przez Miej-
ski Zespół Energetyki w Sosnowcu 
wskazują, że poprzez wykonywanie 
testów energetycznych można uzy-
skać znaczne oszczędności, wskutek 
ograniczenia umownej mocy cieplnej 
oraz zmniejszenie zużycia ciepła. Ze 
względu na to, że zastosowanie tej 
metody wymaga jedynie wysiłku or-
ganizacyjnego i nie wiąże się z pono-
szeniem nakładów fi nansowych moż-
na ją polecić wszystkim, którzy mają 
trudności z określeniem energochłon-
ności budynków, a jednocześnie - na 
drodze bezinwestycyjnej - zamierzają 
spowodować zmniejszenie kosztów 
ogrzewania budynków. �
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Rozmowa z Jackiem Uhrynem, 
managerem ds. akwizycji w Grupie Fortum

Inwestycje TPOK 
- jak budowa� akceptacj� spo�eczn�?
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Projekty związane z termicznym 
przekształcaniem odpadów komu-
nalnych, a także i inne duże inwesty-
cje wymagają akceptacji społecznej. 
Jakie działania muszą być podjęte, 
aby dialog był skuteczny?

Akceptacja społeczna to kluczowy 
element dla sukcesu tego typu inwe-
stycji. Każda duża inwestycja skupia 
emocje i zainteresowanie otoczenia i 
społeczności, której bezpośrednio do-
tyczy. Termiczne zakłady utylizacji od-
padów w szczególny sposób się z tym 
wiążą, a wynika to z wielu czynników. 
Po pierwsze, bez takiej akceptacji i za-
angażowania społeczności lokalnej, 
nie ma możliwości, aby taka instalacja 
powstała. Nikt nie jest w stanie takiej 
inwestycji przeprowadzić wbrew lokal-
nej społeczności. Po drugie, nawet z 
dużą akceptacją jest to pewnego ro-
dzaju wyzwanie i przedsięwzięcie, gdyż 
inwestycje te są bezpośrednio związa-
ne z gospodarką odpadami, która się 
odbywa w danym rejonie i wymaga 
zaangażowania lokalnych władz oraz 
partnerów.

Akceptacja jest na pewno pierw-
szym warunkiem koniecznym do roz-
poczęcia całej procedury inwestycji, ale 
też nie wystarczającym. W wielu miej-
scach w Polsce mamy do czynienia z 
akceptacją takich projektów, jednak 
one jeszcze mimo wszystko nie po-
wstały, gdyż wymagają dodatkowo od-
powiednich działań administracyjnych i 
informacyjnych. Jest to uświadomienie 
danej społeczności o odpowiedzialno-
ści za to co się dzieje w jej obszarze, w 
taki sposób, aby cały proces nie tylko 
zakończył się akceptacją i stwierdze-
niem „Tak, chcemy, aby ta inwestycja 
powstała”. Ważne jest również to, aby 
tak skonstruować taki przepływ całe-
go strumienia odpadów komunalnych, 
aby dana instalacja stała się jednym z 
elementów całego systemu gospodarki 
odpadami w danym rejonie. 

W jaki sposób odbywa się pro-
ces akceptacji i przygotowanie do 
dialogu oraz edukacji społeczeń-
stwa?

Trzeba przyznać, że temat akcep-
tacji dotyczy wielu obszarów, gdyż in-
stalacje TPOK, czyli elektrociepłownie 
opalane odpadami komunalnymi, to 
bardzo skomplikowane zagadnienie, 
które łączy w sobie przedsięwzięcia z 
zakresu typowo inżynierskiego, ener-
getyki, gospodarowania paliwami, go-
spodarki energią powstającą w tych 
instalacjach oraz całej obsługi samej 
instalacji. Trudno docierać z tak szcze-
gółową i specjalistyczną wiedzą do po-
szczególnych mieszkańców. Dlatego 
władze gminne i miejskie są właściwym 
pierwszym kontaktem i inicjatorem ta-
kiego procesu. Władze mają bardziej 
generalny obraz tego, co się dzieje w 
gminie, poprzez sprawowanie swojej 
funkcji i są zazwyczaj pierwszym ini-
cjatorem takich działań.

Obserwując nasze gminy w Polsce, 
można powiedzieć, że społeczeństwo 
które się rozwija, czyli konsumuje, roz-
wija również produkcję odpadów ko-
munalnych. Możemy odpady traktować 
jako duży problem lub jako wielką szan-
sę - tak jak to widać na przykładzie in-
nych społeczeństw. Odpady mają swo-
ją wartość, jeżeli w odpowiedni sposób 
na nie spojrzymy. Odpady to paliwo 
porównywalne do innych paliw, które 
są wykorzystywane w elektrociepłow-
niach. Takich argumentów należy użyć 
informując i edukując społeczeństwo.

Każda społeczność jest inna 
i ma inne wartości, doświadczenia, 
historię. 

Reprezentanci, którzy są wybiera-
ni w wyniku wyborów, znają najlepiej 
potrzeby i uwarunkowania miejscowe 
i najlepiej potrafi ą rozpocząć dyskusję 
opartą na rzetelnych argumentach. Je-
śli chodzi o dialog społeczny, to moż-
na powiedzieć, że to są umiejętności 
rozmowy dwóch stron. Władze lokal-
ne mają bardzo dobre zdolności ko-
munikacyjne i zrozumienie lokalnych 
potrzeb, a dialog to pierwszy element, 
który powinien nastąpić, aby proces 
akceptacji społecznej się rozpoczął. 
Jest to pewnego rodzaju dojrzałość, 
świadomość władz lokalnych o możli-
wościach lepszych rozwiązań dla go-
spodarki odpadami niż składowanie ich 
na składowiskach, jak to ma miejsce 
obecnie w 90%.

Jak ocenia Pan świadomość pol-
skich gmin w tym zakresie?

Same przepisy narzucają obowią-
zek szukania innych rozwiązań gospo-
darowania odpadami, niż ich składowa-
nie. Z naszych obserwacji wynika, że 
wiele gmin jest już świadomych i same 
od siebie chcą taki proces rozpocząć. 
Wiedzą również, że muszą realizować 
inwestycje, gdyż wynika to z uwarun-
kowań prawnych.

Zwiedzanie instalacji w warszawskim ZUSOKu 
w ramach III konferencji TPOK 2011 zorganizowanej przez Nową Energię
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Jesteśmy na etapie realizacji na-
szych zobowiązań przedakcesyjnych, 
które dają nam z jednej strony możliwo-
ści skorzystania z pewnych źródeł dofi -
nansowania konkretnych inwestycji, a z 
drugiej - są to też obowiązki w zakresie 
ograniczania możliwości składowania 
odpadów biodegradowalnych o 65% 
w perspektywie do 2020 r. - w porów-
naniu do 1995 r. Sytuacja ta powoduje, 
że gminy muszą aktywnie poszukiwać 
takich rozwiązań, aby nie ponosić kar, 
jeśli nie będziemy spełniać zobowią-
zań, na które się wcześniej zgodziliśmy.

Myślę, że nastąpiła bardzo pozy-
tywna zmiana, w stosunku do tego co 
miało miejsce 3-5 lat temu. Wtedy za-
dawano sobie pytanie: czy warto i nale-
ży inwestować w zakłady termicznego 
przetwarzania odpadów? Obecnie dys-
kusja opiera się na pytaniu: jak dobrze 
przeprowadzić taką inwestycję? Jest to 
zasadnicza zmiana w podejściu do ca-
łej sprawy. Widać już pewnego rodzaju 
przełamanie oraz podstawę do nadziei, 
że ten proces będzie kontynuowany. 

Jak wygląda współpraca Grupy 
Fortum z gminami?

Mamy bardzo dobry kontakt z gmi-
nami, z racji tego, że naszym natural-
nym rynkiem są systemy ciepłownicze. 
Jesteśmy obecni w Polsce od kilku lat. 
Wiele instalacji z dużych miast jest nam 
znanych, poprzez osobiste wizyty i oce-
ny możliwości potencjalnej prywatyza-
cji. Osobiście mam wiele kontaktów ze 
specjalistami z gmin z dobrą znajomo-
ścią nowoczesnych systemów gospo-
darki odpadami. Wspólnie zgadzamy 
się co do jednego: zarówno gminy, jak 
i potencjalni partnerzy prywatni, czy 
też z obszaru energetyki, są gotowi do 
poukładania gospodarki odpadami w 
swoim regionie tak, aby uzyskać takie 
wskaźniki, jakie uzyskują nasi sąsie-
dzi. Mam tutaj głównie na myśli niski 
procent odpadów składowanych na 
składowiskach.

Zgadzamy się również co do tego, 
że niezbędne są zasadnicze zmiany w 
zakresie prawnym. Obecnie największą 
zauważalną przeszkodą w uruchomie-

niu tej całej procedury nie jest tak na-
prawdę brak akceptacji społecznej, ale 
są to tzw. przeszkody typowo bizneso-
we, wynikające z nieuregulowanego 
statusu prawnego odpadów. 

Rozmawiając z naszymi partnera-
mi, osobami odpowiedzialnymi za go-
spodarowanie odpadami w gminach, 
widzimy, że świadomość technologii, 
korzyści i zalet takiej instalacji nad in-
nymi rozwiązaniami jest bardzo duża i 
są oni gotowi do podjęcia tych działań. 

Równie ważnym czynnikiem ak-
ceptacji jest wynik fi nansowy prowa-
dzenia inwestycji. 

Trudno, aby gminy, które muszą 
działać racjonalnie w oparciu o za-
twierdzane budżety, decydowały się 
na projekty „marzenia”. Obecnie bez 
własności strumienia odpadów i bez 
zdecydowanej możliwości decydowa-
nia przez gminy za to co będzie się z 
tymi odpadami działo, wszelkie projek-
ty napotykają na przeszkody typowo fi -
nansowe. Trudno jest je skalkulować 
w sposób racjonalny, gdyż planowane 
inwestycje to elektrociepłownie, gdzie 
obecnie nie można zagwarantować 
paliwa. Tak samo wygląda to i przy in-
nych inwestycjach, gdzie nie buduje się 
elektrowni wodnych, tam, gdzie nie ma 
rzek, elektrowni węglowych - gdzie nie 
ma dostępu do węgla, elektrowni gazo-

wych - gdzie nie ma dostępu do pali-
wa gazowego. Tak samo nie będzie się 
budowało elektrociepłowni opalanych 
odpadami tam, gdzie nie ma gwaran-
cji dostępu do tego paliwa. Wierzę, że 
ustawa dotycząca własności odpadów 
zostanie uchwalona w połowie br. i to 
spowoduje początek wielu projektów. 

Moim zdaniem, wiele gmin jest do-
brze przygotowanych do tego typu in-
westycji. Posiadają raporty, analizy, i 
oceny wpływu różnych technologii na 
otoczenie. Została wykonana ogromna 
praca w okresie ostatnich 2-3 lat. Szko-
da by było gdyby ten wysiłek i osiągnię-
cie tej świadomości w gminach w ja-
kiś sposób zostało zaprzepaszczone. 
Potencjał i gotowość do działania jest 
bardzo duża. 

Jakich można użyć konkret-
nych argumentów merytorycznych 
dla społeczności lokalnych, prze-
mawiających za budową elektrocie-
płowni TPOK?

Do różnych ludzi docierają różne ar-
gumenty i w różnym stopniu. Naszym 
zdaniem, polskie społeczeństwo działa 
bardzo racjonalne, a ekonomia nie jest 
obszarem nowym. Świadomość gospo-
darowania społeczeństwa w sposób 
efektywny jest wysoka, a w gminach - 
nawet bardzo wysoka. Dlatego moim 
zdaniem społeczeństwu najpierw nale-
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ży przedstawiać argumenty związane 
z korzyściami lokalnymi, związanymi z 
zastosowaniem danego rozwiązania, a 
wszelkie argumenty związane z aspek-
tami prawnymi, technicznymi powinny 
być przedstawiane w kolejnym etapie. 

W większości dużych miast w Pol-
sce mamy sieciowe systemy ciepłow-
nicze, gdzie 80-90% ciepła jest produ-
kowana najczęściej z węgla lub też z 
gazu. Powoduje to zużycie paliw kopal-
nych oraz emisję związków mających 
negatywny wpływ na środowisko na-
turalne. Rośnie również emisja niebez-
piecznych związków w transporcie, kie-
dy musimy dostarczać paliwo węglowe 
do elektrociepłowni z odległych miejsc. 

Powyższe argumenty jednak nie do 
końca mogą przemawiać w perspek-
tywie lokalnej. Dlatego kolejnym argu-
mentem, który możemy użyć jest to, że 
transport dowożący odpady funkcjonu-
je w każdym mieście. Nie zwiększamy 
więc przez to emisji, nie ma koniecz-
ności dowożenia odpadów z dużej od-
ległości, jak to ma miejsce w przypad-
ku węgla. Musimy wziąć pod uwagę 
aspekt typowo higieniczny.Termiczna 
utylizacja odpadów, poprzez bardzo 
wysoką temperaturę powoduje likwi-
dację organizmów chorobotwórczych, 
które znajdują się w odpadach składo-
wanych w różnych częściach miasta.

Odpady, to również energia.
Tak, dlatego mieszkańcy powinni 

sobie zadać pytanie: po co sprowa-
dzać paliwo z odległych miejsc, kiedy 
energię mamy na miejscu i możemy 
ją dobrze wykorzystać nawet w 90%? 
Może to mieć również duży wpływ na 
obniżenie dotychczasowej ceny energii 
cieplnej. Nasz kraj cały czas się rozwija, 
dlatego też cały czas wzrasta zapotrze-
bowanie na energię. 

Myślę, że ważnym argumentem jest 
też ograniczanie objętościowe odpa-
dów. W procesach termicznej utylizacji 
otrzymujemy szlakę, która ma również 
przemysłowe i budowlane zastosowa-
nie. Produkt uboczny ze spalania od-
padów nie ma takiej charakterystyki 
jak odpady, które składujemy, więc nie 

wydziela nieprzyjemnego zapachu. O 
tych kwestiach należy cierpliwie dys-
kutować i informować, aby mieszkań-
cy mieli możliwość ich wysłuchania i 
podjęcia decyzji bez presji.              

Z obserwacji widzę, że akceptacja 
społeczna w tym zakresie jest duża, ale 
widoczny jest element nazywany syn-
dromem nimb, co oznacza „zgadzam 
się, ale nie pod moim oknem”. Wynika 
to z tego, że zakłady TPOK są postrze-
gane przez mieszkańców jako sortow-
nie. Są również porównywane do skła-
dowisk odpadów. Nie jest to właściwy 
obraz, ale jest uzasadniony z prostego 
względu. Nie mamy w Polsce przykła-
dów, którymi moglibyśmy się pochwa-
lić. Takie możliwości są za granicą. Jest 
wiele miast, które są wybierane przez 
Polaków jako miejsce podróży zagra-
nicznych, a mają na swoim terenie za-
zwyczaj kilka zakładów. Nie powoduje 
to zniechęcenia do zwiedzenia np. Pa-
ryża, Wiednia, czy Stokholmu, gdzie 
na terenie miasta funkcjonują zakłady 
TPOK, a ich wpływ na otoczenie jest 
podwójnie pozytywny. Po pierwsze, od-
pady mają uregulowany przepływ do 
instalacji, która spełnia bardzo wyso-
kie normy emisyjne - wyższe od norm 
dla elektrociepłowni opalanych paliwa-
mi kopalnymi. Po drugie, zazwyczaj są 
to obiekty bardzo ciekawe architekto-
nicznie. 

Czy wspomniany syndrom nimb 
występuje tylko przy inwestycjach 
związanych z termiczną utylizacją 
odpadów?

Występuje on zazwyczaj przy każ-
dej dużej inwestycji, jak np. budowa au-
tostrady, elektrowni, basenu, itd. Trzeba 
na pewno dać określony czas drugiej 
stronie na zapoznanie się z argumen-
tami merytorycznymi.

W przeszłości mieliśmy do czynie-
nia z dużą liczbą protestów w zakre-
sie inwestycji związanych z energety-
ką konwencjonalną. Obecnie jednak 
władze gminne, jak i mieszkańcy pod-
chodzą do tego zupełnie inaczej i cie-
szą się, że na ich terenie będzie prowa-
dzona inwestycja, która niesie za sobą 

miejsca pracy, podatki, daje stabilny 
budżet w długim okresie czasu.

Czy działania skandynawskie w 
zakresie akceptacji społecznej moż-
na przełożyć bezpośrednio na nasz 
kraj, czy jednak mentalność Polaków 
jest zupełnie inna?

Wbrew pozorom nasze społeczeń-
stwa są bardzo do siebie podobne. My-
ślę, że dla Polaków skandynawski model 
społeczeństwa jest bardzo atrakcyjny, 
jednak w zakresie gospodarki odpada-
mi dzieli nas 30 lat doświadczeń. Jeśli 
spojrzymy na statystykę z lat 60.-70. w 
zakresie gospodarki odpadami w kra-
jach skandynawskich, była ona wów-
czas bardzo podobna do naszej, czyli 
gospodarka oparta na paliwach kopal-
nych z dużym wykorzystaniem węgla, 
czy też ropy naftowej. 70-80% odpadów 
trafi ało na składowiska. Społeczeństwo 
skandynawskie otrzymało szansę jed-
nak trochę szybciej niż polskie na pod-
jęcie decyzji o zastosowaniu nowocze-
snych rozwiązań z zakresu gospodarki 
odpadami. 

Widoczne jest też duże podobień-
stwo jeśli chodzi o Szwecję w zakresie 
systemów ciepłowniczych, gdyż 50% 
energii cieplnej służącej do ogrzewa-
nia domów jest centralizowanych w 
systemach ciepłowniczych, zarówno 
w Polsce, jak i w Szwecji. W Szwecji 
produkuje się do 5 mln ton odpadów 
komunalnych, natomiast w Polsce - 12 
mln ton w ciągu roku. W Szwecji ok. 
15% produkowanej energii pochodzi z 
odpadów komunalnych, natomiast w 
Polsce - 0,1%. W Szwecji ok. 10% od-
padów trafi a na składowiska, natomiast 
w Polsce - 90%. W Szwecji jest 35 in-
stalacji TPOK, w Polsce jest 1, pomimo 
potencjału jaki mamy. Widać różnicę po-
między tymi dwoma rynkami, jednak 30 
lat wstecz rynek szwedzki był bardzo 
podobny do naszego. Struktura wyko-
rzystania odpadów komunalnych za gra-
nicą zmieniała się bardzo dynamicznie w 
ciągu tych ostatnich lat. Wskazuje to, że 
jedyną różnicą, jaka jest widoczna po-
między wskazanymi krajami, to różnica 
czasu, którą musimy pokonać.
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Obecnie mamy do dyspozycji do-
bre sprawdzone przez ostatnie 20-30 
lat technologie, które są wysokospraw-
ne, pozwalają na odzysk do 90% energii 
z odpadów i nie mają negatywnego wpły-
wu na środowisko naturalne. Nie musimy 
popełniać błędów, jakie popełniali nasi 
sąsiedzi i to stawia nas w bardzo kom-
fortowej sytuacji. 

Czy proces akceptacji społecz-
nej jest z założenia procesem długo-
trwałym?

Myślę, ze jest to zarówno proces dłu-
gotrwały, jak i dynamiczny. Długotrwa-
ły – dlatego, że mieszkańcy potrzebują 
dużo czasu na przemyślenie pewnych 
argumentów. Nie powinni być do tego 
zmuszani. Wiedza powinna być przekazy-
wana w różny sposób, nie tylko poprzez 
konferencje prasowe, radio, telewizję, ale 
również poprzez różnego rodzaju raporty i 
publikacje doświadczeń, które mamy z in-
nych rynków. Natomiast dynamiczny dla-
tego, że jest w Polsce kilka projektów, któ-
re starają się o dofi nansowanie. Dlatego 
jest tam wymagane dynamiczne wsparcie 
i szybka reakcja. Podjęte decyzje muszą 
być dobre dla obydwu stron, gdyż tylko 
wtedy taka inwestycja ma szansę istnieć 
przez następne 2-3 pokolenia.

Można powiedzieć, że nasze społe-
czeństwo jest na tzw. dorobku, chcemy 
szybko przeprowadzić inwestycje, podob-
nie jak nasi sąsiedzi. Powoli zaczynamy 
doceniać jednak czynnik czasu. Miasto 
i inwestor, jako równorzędni partnerzy 
muszą mieć czas na ustalenie szczegó-
łowych warunków współpracy. Projekty, 
które w długiej perspektywie nie mają sil-
nych podstaw fi nansowych w zakresie 
planów i kalkulacji, nie mają racji bytu. 
Ważne jest to, aby społeczność nie mu-
siała subsydiować inwestycji, jako wynik 
nieprzemyślanych decyzji poprzedniego 
pokolenia.

Nasza Grupa jest tutaj dobrym part-
nerem, aby dostarczyć wiedzę i rzeczo-
we przykłady z innych tego typu projek-
tów. Mamy odpowiedni dystans do tego 
i możemy dostosować tempo do danej 
sytuacji. �

Rozmawiała: Justyna Szyndler
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ZUSOK w Warszawie zgodnie z zapisami statutowymi 
bierze czynny udział w edukacji ekologicznej społeczeństwa
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Zgodnie z zapisami Dyrektywy 
2006/32/WE oraz projektu roz-

porządzenia o efektywności ener-
getycznej, efektywność energetycz-
na to stosunek uzyskanej wielkości 
efektu użytkowego danego obiektu, 
urządzenia technicznego lub instala-
cji, w typowych warunkach ich użyt-
kowania lub eksploatacji, do ilości 
zużytej przez ten obiekt, urządze-
nie techniczne lub instalację ener-
gii, niezbędnej do uzyskania tego 
efektu. 

 � Jakie działania można 
by podjąć, żeby 
podnieść efektywność 
energetyczną i uzyskać 
oszczędność energii?

Przede wszystkim należy wdro-
żyć w przedsiębiorstwie system za-
rządzania energią elektryczną, który 
nada ramy organizacyjne dążeniu do 
ciągłej poprawy efektywności użyt-
kowania energii, ułatwiając jedno-
cześnie spełnienie uwarunkowań 
prawnych i innych wymagań, które 
przedsiębiorstwo powinno spełniać w 
tym zakresie. W normie uwzględnio-
no wszystkie czynniki wpływające na 
zużycie energii, które mogą być mo-

nitorowane przez przedsiębiorstwo 
i na których wielkość ma ono wpływ. 

Ważne jest to, że norma może 
funkcjonować niezależnie albo może 
być zintegrowana z innymi systema-
mi zarządzania. Firmy, które wdrożyły 
ISO 9001 będą miały ułatwione zada-
nie, gdyż norma PN-EN 16001 uzu-
pełnia normę ISO 9001. Niewątpliwą 
zaletą wynikającą z wdrożenia normy 
PN-EN 16001 jest poprawa efektywno-
ści energetycznej oraz wprowadzenie 
właściwego nadzoru nad systemem 
zarządzania energią w organizacji. Do 
podstawowych korzyści wynikających 
z wdrożenia normy PN-EN 16001 na-
leży redukcja zużycia energii, a co się 
z tym wiąże: zmniejszenie jej kosztów 
oraz redukcja emisji gazów cieplarnia-
nych. Warto tutaj wspomnieć, że trwa-
ją również prace nad zatwierdzeniem 
i opublikowaniem normy ISO 50001 
„Energy management systems - Requ-
irements with guidance for use”.

Norma PN-EN 16001:2009 daje 
gotowe rozwiązania w zakresie m.in. 
następujących zagadnień:

 � systematyczne i systemowe zarzą-
dzanie energią i redukcją emisji ga-
zów cieplarnianych,

 � redukcja wydatków związanych 
z energią,

 � tworzenie systemów i procesów 
niezbędnych do doskonalenia efek-
tywności użytkowania energii,

 � promocja efektywnego użytkowa-
nia energii w organizacji.

Układ normy PN-EN 16001 jest 
zbliżony do układu normy ISO 14001, 
co znacznie ułatwia implementację sys-
temu zarządzania. Jednakowa struktu-
ra obu norm ułatwia ich wspólne sto-
sowanie.

Reasumując, wdrożenie normy 
PN-EN 16001:

 � pozwala fi rmie rozwijać i wdrażać 
cele związane z efektywnym wy-
korzystaniem energii,

 � to odwołanie się do odpowiednich 
wymagań prawnych,

 � uwzględnia informację dotyczącą 
znaczących aspektów związanych 
z energią.

Normę PN-EN 16001 można sto-
sować we wszystkich organizacjach, 
bez względu na ich wielkość i rodzaj. 
Jednostka Certyfi kująca Systemy Za-
rządzania UDT-CERT zachęca swo-
ich obecnych i przyszłych klientów do 
wdrożenia systemu zarządzania ener-
gią oraz do przeprowadzenia procesu 
certyfi kacji. �

Edyta Pi�at, Jednostka Certy� kuj
ca UDT-CERT

Min�� ju� ponad rok od zatwierdzenia i publikacji normy PN-EN 16001:2009, 
stanowi�cej podstaw� systemu zarz�dzania energi�. Powstaje pytanie, 

czy warto inwestowa� czas i �rodki � nansowe przedsi�biorstwa we wdro�enie 
akurat tej w�a�nie normy? Czy wdro�enie ISO 9001 nie jest wystarczaj�ce? 
Dodatkowo, je�li w naszym przedsi�biorstwie wdro�yli�my ISO 14001 i dbamy 
o �rodowisko, to jeste�my ju� � rm� „Eko”. Pilnujemy zyskowno�ci naszych 
przedsi�wzi��, inwestujemy, tniemy zb�dne koszty, panujemy nad wszystkimi 
aspektami dotycz�cymi zarz�dzania w naszej � rmie. Czy rzeczywi�cie 
nad wszystkimi? Jak wygl�da nasza efektywno�� energetyczna?

System zarz�dzania energi�, czy warto?
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Monika Jarzemska, Punkt Kontaktowy Programu Inteligentna Energia - Europa przy Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.

Wsparcie jednostek samorz�dowych w ramach programu 
Inteligentna Energia - Europa
Popularno�� Porozumienia mi�dzy burmistrzami stale ro�nie. Coraz wi�cej 

samorz�dów lokalnych i regionalnych z ca�ej Europy i nie tylko, przy��cza 
si� do wspieranej przez Komisj� Europejsk� inicjatywy na rzecz przeciwdzia�ania 
zmianom klimatycznym. Do inicjatywy europejskich samorz�dów przyst�pi�o 
dotychczas 11 polskich miast i gmin.

 � Samorządy działają 
na rzecz klimatu

Porozumienie między burmistrza-
mi jest formalnym zobowiązaniem 
zrzeszonych w nim samorządów do 
przekroczenia wyznaczonych przez 
Unię Europejską celów 2020 r. odno-
śnie redukcji emisji CO2. Jest to rów-
nież platforma wymiany doświadczeń 
i promocji dobrych praktyk w zakresie 
zrównoważonej polityki energetycz-
nej. Na stronie porozumienia można 
znaleźć m.in. wiele przykładów cie-
kawych rozwiązań związanych z wy-

korzystaniem nowych efektywnych 
energetycznie technologii.

Porozumienie między burmistrza-
mi miało być z założenia inicjatywą 40 
miast. Popularność inicjatywy prze-
rosła jednak oczekiwania jej inicjato-
rów potwierdzając wolę i gotowość 
samorządów lokalnych do podej-
mowania zintegrowanych działań na 
rzecz ochrony klimatu. Na początku 
kwietnia sygnatariuszami Porozumie-
nia było 2376 samorządów. W Pol-
sce sens realizacji działań w obrębie 
tej struktury dostrzegło dotychczas 
11 miast, do których należą Biela-

wa, Bielsko-Biała, Dzierżoniów, Ełk, 
Gdynia, Kraków, Lubianka, Niepo-
łomice, Raciechowice, Stare Juchy 
i Warszawa. Każde z nich musi opra-
cować i przedstawić Plan działań na 
rzecz zrównoważonej polityki ener-
getycznej, który wskaże w jaki spo-
sób doprowadzą do zamierzonej re-
dukcji CO2.

 � Nowe instrumenty 
finansowe

W odpowiedzi na ogromną po-
pularność inicjatywy Komisja Eu-
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ropejska, dbając o jej powodzenie, 
uruchamia nowe instrumenty, któ-
re zapewnią samorządom lokalnym 
i regionalnym niezbędne wsparcie 
merytoryczne i finansowe w proce-
sie planowania i realizacji działań 
w obrębie zrównoważonej polityki 
energetycznej. Do dyspozycji sygna-
tariuszy pozostają krajowe struktury 
wspierające. W Polsce jest to Polska 
Sieć Energie Cites, Biuro Porozumienia 
między burmistrzami w Brukseli oraz 
Centrum Wspólnych Badań (Joint Re-
search Center), opiniujące dostarczo-
ne przez miasta i gminy Plany. Istotne 
wsparcie stanowi grupa instrumen-
tów finansujących pomoc technicz-
ną na opracowanie programów in-
westycyjnych.

W 2009 r. w ofercie finansowej 
Komisji Europejskiej w ramach pro-
gramu „Inteligentna Energia - Europa” 
(IEE) pojawił się pierwszy z instru-
mentów wsparcia technicznego o na-
zwie ELENA (obecnie EIB-ELENA). 
Instrument ten został uruchomiony 
przy współpracy z Europejskim Ban-
kiem Inwestycyjnym w celu mobiliza-
cji dużych inwestycji w efektywność 
energetyczną i odnawialne źródła 
energii (OZE). Cel ten realizowany 
jest poprzez udzielanie władzom lo-
kalnym, regionalnym, bądź innym 
instytucjom publicznym - niezbęd-
nego wsparcia finansowego, a opcjo-
nalnie także merytorycznego, w za-
kresie kompleksowego planowania 
inwestycji. Poziom dofinansowania 
to 90% kosztów kwalifikowanych, 
do których zalicza się różne formy 
wsparcia konieczne do opracowania 
projektów inwestycyjnych. Prioryte-
tem tego instrumentu są działania w 
obszarze szeroko pojętej efektyw-
ności energetycznej i OZE, w tym 
także sektora transportu. Wsparcie 
na pomoc techniczną przyznawane 
jest w kolejności podpisywania kon-
traktów na zasadzie „kto pierwszy, 
ten lepszy”. Od grudnia 2009 r. do 
dyspozycji beneficjentów uwolnio-
no łącznie  49 mln. euro. W 2011 
r. w odpowiedzi na głosy samorzą-

dów, które nie były w stanie zaplano-
wać w swoich budżetach inwestycji 
przekraczających swoją wartością 50 
mln euro, w ofercie programu pojawiły 
się dwa nowe instrumenty wsparcia 
technicznego - typu ELENA - prze-
znaczone dla projektów inwestycyj-
nych o wartości poniżej 50 mln euro.

W odpowiedzi 
na ogromną 
popularność 
inicjatywy 
Komisja 
Europejska, 
dbając o jej 
powodzenie, 
uruchamia nowe 
instrumenty, 
które zapewnią 
samorządom 
lokalnym 
i regionalnym 
niezbędne 
wsparcie 
merytoryczne 
i finansowe 
w procesie 
planowania 
i realizacji 
działań w obrębie 
zrównoważonej 
polityki 
energetycznej

Nazwy instrumentów pochodzą 
od nazw instytucji finansowych, któ-
re będą odpowiedzialne za ich wdra-
żanie tj. KfW-ELENA we współpracy 
z niemieckim Państwowym Bankiem 
Rozwoju KfW oraz CEB-ELENA we 
współpracy z Bankiem Rozwoju Ra-
dy Europy. Tegoroczne budżety no-
wych instrumentów przeznaczone na 
ich uruchomienie oraz sfinansowanie 
pierwszych projektów wynoszą od-
powiednio 8 i 3 mln euro. 

 � Udział samorządów 
w projektach IEE

Tegoroczny konkurs programu IEE 
dobiega wprawdzie końca 12 maja, ale 
kolejna szansa przyłączenia się do mię-
dzynarodowych projektów z obszaru 
efektywności energetycznej i odnawial-
nych źródeł energii pojawi się już na po-
czątku przyszłego roku. Dziś samorządy 
mogą skorzystać z możliwości oferowa-
nych im w ramach projektów realizowa-
nych z udziałem benefi cjentów z Polski.

W 2010 r. ruszyło 5 projektów, w ra-
mach których polskie władze lokalne mo-
gą uzyskać różnego rodzaju wsparcie 
w procesie planowania i realizacji dzia-
łań w obrębie zrównoważonej polityki 
energetycznej.

Jednym z takich projektów jest re-
alizowany przez Krajową Agencję Po-
szanowania Energii projekt come2CoM, 
w ramach którego 7 samorządów uzyska 
bezpośrednie wsparcie przy opracowa-
niu Planów działań na rzecz zrównowa-
żonej polityki energetycznej, a co naj-
mniej 60 zostanie przeszkolonych w tym 
zakresie. Inne projekty wspierające sa-
morządy w procesie planowania i reali-
zacji polityki energetycznej realizowane 
są przez Agencję Rozwoju Regionalne-
go z Bielsko-Białej (City_SEC), Polską 
Sieć Energie Cites (Energy for Mayors), 
Urząd Miasta w Bielsko-Białej (ENGA-
GE), Bałtycką Agencję Poszanowania 
Energii (ENNEREG).

Zachęcamy do współpracy przy re-
alizacji wyżej wymienionych przedsię-
wzięć, ponieważ w ramach dofi nanso-
wania z Unii Europejskiej oferują pomoc 
w realizacji konkretnych przedsięwzięć 
i dysponują wsparciem merytorycznym 
międzynarodowych zespołów eksperc-
kich. Być może dzięki zainicjowanym 
w ten sposób przedsięwzięciom Pań-
stwa gmina lub region stanie się liderem 
działań na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej. �

W sprawie projektów oraz instrumen-
tów wsparcia technicznego zapraszamy 
do kontaktu z Krajowym Punktem Kon-
taktowym prowadzonym przez Krajo-
wą Agencję Poszanowania Energii S.A. 

”
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Kolejnym istotnym aspektem jest 
dobór rozwiązań technologicz-

nych, tj. źródeł ciepła i chłodu, czy 
sposobu zasilania i oświetlenia. Po-
winna być przeprowadzona analiza 
możliwości wykorzystania nowocze-
snych rozwiązań, jak pompy ciepła, 
czy źródeł energii wiatrowej lub sło-
necznej. Dbałość o wykorzystanie 
wysokosprawnych urządzeń z zakre-
su, chłodnictwa, ogrzewnictwa, wen-
tylacji, oświetlenia, czy instalacji elek-
trycznych jest nieodzowne. Warto 
wiedzieć, że w budynkach około 30% 

energii zużywane jest przez silniki, a 
koszt zakupu silnika oraz jego serwis 
stanowią niewielką część ogólnych 
kosztów w stosunku do kwoty, jaką 
pochłonie koszt zakupu energii. Roz-
patrując okres 15 letniej pracy silnika 
koszt zakupu energii elektrycznej sta-
nowi statystycznie 97% całkowitych 
poniesionych kosztów. Oprócz inwe-
stycji w dobrej jakości silniki powin-
no się zainwestować w przemienniki 
częstotliwości nimi sterujące (popu-
larnie zwane falownikami), które po-
trafi ą ograniczyć zużycie przez silnik 

energii elektrycznej do 50%. Należy 
również zwrócić uwagę na kompen-
sację energii biernej poprzez zasto-
sowanie baterii kondensatorów (za-
stosowanie baterii kondensatorów 
pozwala zniwelować do zera rachu-
nek za energię bierną), czy inteligent-
nym zarządzaniu energią w przypad-
ku jej zaniku poprzez systemy SZR 
(system załączania rezerwy). Istotnym 
elementem są stacje transformatoro-
we. Zainwestowanie w wysokospraw-
ne transformatory zwraca się nawet 
po roku. 

Schneider Electric

ENERGOOSZCZ�DNY BUDYNEK 
- technologie, produkty, rozwi�zania 
podnosz�ce efektywno�� energetyczn�

Dzi� nowoczesny budynek oznacza przede wszystkim budynek 
energooszcz�dny, taki który zu�ywa mniej energii od budynków 

budowanych w tradycyjnych technologiach, przyjazny �rodowisku, 
wykorzystuj�cy najnowocze�niejsze technologie. 

Mówi�c o rozwi�zaniach podnosz�cych efektywno�� energetyczn� 
w budynkach powinno si� zacz�� od konstrukcji. Przemy�lany projekt, 

dobór odpowiednich materia�ów, sposób ocieplenia, czy wybór okien o dobrych 
w�a�ciwo�ciach cieplnych oraz sposób ich monta�u, to podstawowe kroki, 
które nale�y wykona�, aby nasz obiekt sta� si� budynkiem energooszcz�dnym.
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Musimy mieć świadomość, że na-
wet najnowocześniejsze i wysoko-
sprawne urządzenia mechaniczne nie 
spełnią swojej roli, jeśli nie są w odpo-
wiedni sposób sterowane. Zarządza-
nie w inteligentny sposób wentylacją, 
węzłem cieplnym, węzłem chłodu, czy 
oświetleniem - gwarantuje nam opty-
malne wykorzystanie technologii, w któ-
rą zainwestowaliśmy na etapie budowy. 
Aby to uczynić, niezbędne nam będą 
urządzenia i rozwiązania składające się 
na nadrzędny system BMS (Building 
Management System):

 � urządzenia automatyki (tj. czujniki, 
zawory, siłowniki, falowniki, etc.),

 � sterowniki swobodnie programo-
walne (urządzenia, które realizują  
algorytmy regulacji oraz zbierają sy-
gnały monitoringu),

 � stacja operatorska wraz z syste-
mem nadzoru (dedykowany system 
zaimplementowany na komputerze 
klasy PC, z poziomu którego ope-
rator ma wgląd w instalacje tech-
niczne budynku).

To, czego oczekujemy od nadrzęd-
nych systemów sterowania, to przede 
wszystkim zmniejszenie kosztów eks-
ploatacyjnych budynku. Poprzez za-
stosowanie centralnego systemu ste-
rowania instalacjami HVAC (heating, 
ventilation, air conditioning), instalacją 
oświetleniową i monitoringu energii uzy-
skujemy następujące korzyści:

 � zmniejszamy niezbędną ilość ob-
sługi technicznej budynku,

 � jesteśmy w stanie odpowiednio 
wcześnie rozpoznać stany awaryj-
ne lub zapobiec ich skutkom,

 � w racjonalny sposób uelastycznia-
my gospodarkę energetyczną bu-
dynku.

Niestety, rzeczywistość pokazuje, 
że w większości przypadków posiada-
cze systemów BMS nie potrafi ą z nich 
korzystać. Systemy nadzoru są oknem 
na część techniczną budynku. Oknem, 
przez które uważny obserwator powi-
nien nieustannie wypatrywać możliwych 
do przeprowadzenia prac moderniza-

cyjnych w celu usprawnienia działania 
i obniżenia kosztów eksploatacji bu-
dynku. Usprawnienia powinny obejmo-
wać m.in. budowanie harmonogramów 

czasowych pracy urządzeń, zmiany al-
gorytmów sterowania i nastaw, anali-
zowanie i wykorzystywanie funkcji dia-
gnostycznych, co szybko i sprawnie 
niweluje skutki awarii lub jej zapobie-
gnie. Umiejętność wykorzystania wy-
generowanych raportów oraz analiza 
trendów zmiennych wielkości (choćby 
temperatury), to podstawowe umiejęt-

ności jakimi powinien legitymować się 
pracownik obsługi systemu BMS.

Niezwykle ważnym, ale ciągle nie-
docenianym aspektem budowania 
energooszczędnego budynku jest roz-
budowany system opomiarowania. Po-
miary powinny dotyczyć wszelkich me-
diów, tj. prąd elektryczny, woda, gaz. 
Odpowiadając na pytanie: jakie korzy-
ści mogą płynąć z zainstalowania wielu 
liczników na obiekcie? - warto wspo-
mnieć przede wszystkim o bezcennej 
możliwości budowania wiedzy na temat 
tego gdzie, kiedy i w jakich ilościach 
energia jest zużywana. Nie posiadając 
zaawansowanego systemu monitoringu 
nie wiemy, gdzie zużywamy najwięcej 
energii i dlaczego oraz nie potrafi my do-
strzec stanów anormalnych. Właściwie 
uniemożliwia nam to postęp w popra-
wie bilansu energetycznego w budynku.

Pozytywnym zjawiskiem jest coraz 
częstsze poszerzanie funkcjonalności 
systemów BMS o monitoring elektro-
energetyczny. Możliwość zdalnego wy-
sterowania wyłączników, układów SZR, 

Rys. 1. Trihal - wysokosprawny 
transformator Schneider Electric

Rys. 2. Varset - bateria kondensatorów wraz z automatyką Schneider Electric, 
służąca do kompensacji mocy biernej 
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czy monitorowanie stanów aparatów 
elektrycznych i UPS-ów pozwala na 
usprawnienie działań podczas awarii 
lub wykryciu stanu tuż przed awarią. 
Podobnie w przypadku analizatorów 
sieci elektrycznej, które oprócz pod-
stawowych funkcji jak pomiar zużycia 
energii przez poszczególne obszary w 
budynku bądź poszczególnych najem-
ców, potrafi ą przekazać nam informacje 
choćby na temat jakości dostarczanej 
energii elektrycznej.

W budynku obok instalacji HVAC 
obszarem, na który mamy realny i 
znaczący wpływ poprzez zaawan-
sowane systemy sterowania, a który 
generuje duże zużycie energii, jest 
instalacja oświetleniowa, zarówno 
wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Pod-
stawowym krokiem ku zmniejszeniu 
zapotrzebowania energii przez insta-
lację oświetleniową jest zastosowanie 
wysokiej klasy opraw oświetleniowych 
(efektywny odbłyśnik, energoosz-

czędne źródło światła, elektronicz-
ny statecznik, etc.). Następna decy-
zja powinna dotyczyć zastosowania 
systemów sterowania oświetleniem. 
Mogą to być systemy oparte o KNX 
czy DALI, które oprócz funkcjonalno-
ści zdalnego załączania i wyłączania 
oferują poprawę komfortu poprzez 
zintegrowane sterowanie scenami 
świetlnymi z roletami, czy ekranami 
w salach konferencyjnych, bądź po-
kojach biurowych. 

Rys. 3. Altivar - przemienniki 
częstotliwości Schneider Electric 

Podstawową cechą tych systemów, 
która bezpośrednio wpływa na obniże-
nie rachunków za energię elektryczną, 
jest możliwość sterowania natężeniem 
oświetlenia z wykorzystaniem czujni-
ków ruchu, obecności, czy luksomierzy. 
Jest to jednak kosztowne rozwiązanie. 
Tańszym, prostszym acz generującym 
mniejsze oszczędności jest zastosowa-
nie sterowania centralnego (np. z po-
ziomu BMS), rozszerzone o sterownie 
lokalne z wykorzystaniem czujników. 
Zdalne automatyczne załączanie, wy-
łączanie i monitoring oświetlenia, czy 
zastosowanie czujników ruchu w cią-
gach komunikacyjnych i na klatkach 
schodowych eliminuje czynnik ludzki, 
który jest dominującą przyczyną zwięk-
szonego zużycia energii przez instalację 
oświetleniową.

Energooszczędny budynek w dobie 
nieustannie rosnących cen energii prze-
staje być jedynie medialną wizytówką 
inwestorów, ale przede wszystkim po-
trafi  przynieść realne oszczędności dla 

użytkowników i zwiększyć atrakcyjność 
budynku, co ma bezpośrednie przełoże-
nie na zyski właścicieli. W najbliższym 
czasie najemca poszukujący przestrzeni 
biurowej będzie bacznie zwracał uwagę 
na koszta eksploatacyjne. Właściciele 
budynków, które nie były budowane 
zgodnie z ideą efektywności energe-
tycznej będą musieli przykuć uwagę 
potencjalnych klientów np. obniżeniem 
czynszu, co będzie miało bezpośrednie 
przełożenie na zyski. Z kolei inwestorzy 
użytkujący wybudowane przez siebie 
budynki poszukując redukcji kosztów 
własnych będą żałowali, że nie zainwe-
stowali wcześniej w energooszczędne 
rozwiązania w swoim budynku. �

Rys. 4. „Tac Vista” - schemat strukturalny system nadzoru Schneider Electric 
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