
W  roz wo ju ener ge ty ki roz pro szo nej bar dzo waż ne bę dzie 
two rze nie efek tyw nych (w sen sie ener ge tycz nym) i ba zu ją
cych na od na wial nych źró dłach ener gii do mów, go spo
darstw rol nych, gmin, osie dli i miast. 
n  Istota domu energetycznego to wykorzystanie urządzeń 

energetyki rozproszonej (np. takie jak wymienione 
wcześniej) wraz z  zintegrowanym zarządzaniem nią na 
rzecz pokrycia potrzeb obejmujących energię elektryczną, 
komfort cieplny, transport, prowadzące do budowania 
indywidualnego bezpieczeństwa energetycznego.

Ko rzy ści mo gą być ogrom ne: 
Ma my w kra ju 2,3 mln go spo darstw rol nych i 5,5 mln do mów 
jed no ro dzin nych, a rocz nie bu du je się 70 tys. no wych. 
n   „Ener ge tycz ne” go spo dar stwo rol ne cha rak te ry zu je się 

zróż ni co wa niem pro duk cji, a za tem i ry zy ka, oraz uty li za
cją od pa dów, wy ko rzy sty wa niem ko lek to rów sło necz
nych w  mi kro bio ga zow niach, ogni wach fo to wol ta icz
nych itp. Tak że w  tym przy pad ku waż ną ko rzy ścią jest 
bez pie czeń stwo ener ge tycz ne. Po ten cjał jest ogrom ny 
– two rzy go 100 tys. go spo darstw utrzy mu ją cych się 
wy łącz nie z pro duk cji rol nej. 

 

i  ener gii elek trycz nej mo że to  być  zmniej sze nie do 
20%.  Po zy tyw ne efek ty ko rzy sta nia z  sa mo cho dów 
elek trycz nych ujaw nią się pod wa run kiem, że nie na stą
pi upo wszech nie nie kon sump cyj ne go sty lu ży cia, prze
ja wia ją ce się znacz nym wzro stem licz by sa mo cho dów 
oraz  dłu go ści i liczby po dró ży.

n  mi kro bio ga zow nia – uży tecz na w pro ce sie uno wo cze śnia
nia i roz wo ju śred niej wiel ko ści go spo darstw rol nych,

n  bio ga zow nia – in sta la cja słu żą ca do pro duk cji bio ga zu 
z róż no rod nych od pa dów or ga nicz nych i bio ma sy ro ślin
nej, skła da się z ukła du po da wa nia bio ma sy, ko mo ry fer
men ta cyj nej, zbior ni ka bio ga zu, zbior ni ka do ma ga zy no
wa nia pul py po fer men ta cyj nej oraz sys te mu ge ne ra to rów 
prą do twór czych,  

n  źró dło ORC – uży tecz ne zwłasz cza w lo kal nym za go spo
da ro wa niu du żych za so bów bio ma sy le śnej i po dob nej, 
a  tak że za so bów po chod nych, w  wa run kach du że go 
za po trze bo wa nia na cie pło, 

n  mi ni ra fi ne ria li gno ce lu lo zo wa – tech no lo gia pro duk cji 
bio pa liw płyn nych dru giej ge ne ra cji, m. in. z  od pa dów 
z pro duk cji rol nej na ry nek żyw no ścio wy, czy li z za so bów 
nie kon ku ru ją cych z za so ba mi do wytwarzania żyw no ści, 

n  ogni wo fo to wol ta icz ne – (fo to ogni wo, so lar lub ogni wo 
sło necz ne) jest urzą dze niem słu żą cym do bez po śred niej 

kon wer sji ener gii pro mie nio wa nia sło necz ne go na ener
gię elek trycz ną. 

n  spa lar nia śmie ci, a  tak że pla zmo we i  in ne tech no lo gie 
uty li za cji śmie ci, któ re przy czy nia ją się do po pra wy opła
cal no ści uty li za cji od pa dów ko mu nal nych, 

n  elek trow nia wod na ul tra ni sko spa do wa – tech no lo gia 
zwięk sza ją ca moż li wo ści wy ko rzy sta nia rzek do pro duk
cji ener gii elek trycz nej. 

Na świe cie na stę pu je prze łom w  ener ge ty ce,  re wo lu cja 
tech no lo gicz na na mia rę in ter ne tu czy te le fo nii ko mór ko
wej. Isto tą tej re wo lu cji jest wpro wa dza nie tzw. in te li gent
nych sys te mów za rzą dza nia ener gią,  po wią za nych przede 
wszyst kim z od na wial ny mi źró dła mi ener gii (OZE), umoż li
wia ją cych roz wój ma łych, lo kal nych sys te mów za opa trze
nia w ener gię, czy li ener ge ty ka roz pro szo na. 

Dzię ki ener ge ty ce roz pro szo nej moż na: 
n  budować: piko, mikro, małe i średnie obiekty energetyczne 

w krótkim czasie i przy mniejszym ryzyku inwestycyjnym,
n  uzy skać wy so ką spraw ność pro ce su pro duk cji ener gii 

oraz niż sze kosz ty w przy pad ku pra cy w sko ja rze niu, co 
sprzy ja uzy ska niu prze wa gi kon ku ren cyj nej, 

n  w ko rzyst niej szy spo sób speł nić wy mo gi od po wiednich 
dy rek tyw Unii Eu ro pej skiej, a tak że re gu la cji pol skich, 

n  przy spie szać pro ce sy de mo no po li za cji i  pry wa ty za cji 
w sek to rze ener ge ty ki, 

n  unik nąć czę ści kosz tów prze sy łu i dys try bu cji (co do ty czy 
tak że cie pła) dzię ki zlo ka li zo wa niu obiek tów wy twór
czych bli sko od bior ców. 

 

Przykładami urządzeń i obiektów energetyki rozproszonej są:
n  ko lek tor sło necz ny – urzą dze nie do kon wer sji ener gii pro

mie nio wa nia sło necz ne go na cie pło. No śni kiem cie pła 
mo że być ciecz (gli kol, wo da) lub gaz (np. po wie trze), 

n  mi kro wia trak – tech no lo gia o  du żych moż li wo ściach, 
co po twier dza szyb ki wzrost spraw no ści mi kro wia tra
ków do 60% w  po rów na niu ze spraw no ścią 30% dla 
kla sycz nych kon struk cji, 

n  pom pa cie pła – jest urzą dze niem dzia ła ją cym na tej 
sa mej za sa dzie jak lo dów ka. Jej ce lem nie jest jed nak 
ode bra nie cie pła od owo ców czy jo gur tów w lo dów ce, 
ale do star cze nie cie pła, czy li to, co „lo dów ka ro bi” na 
wy mien ni ku umiesz czo nym z ty łu obu do wy, 

n   dom pa syw ny – czy li dom za pew nia ją cy wy so ki kom
fort ciepl ny uzy ski wa ny przy bar dzo ni skim za po trze bo
wa niu na ener gię ciepl ną. Prak ty ka po ka zu je, że za po
trze bo wa nie na ener gię w ta kich obiek tach jest ośmio
krot nie mniej sze niż w tra dy cyj nych bu dyn kach, 

n   sa mo chód elek trycz ny – zu ży wa ją cy na wet trzy krot nie 
mniej ener gii niż sa mo chód tra dy cyj ny, a  po nad to 
po zwa la ją cy na znacz ne obniżenie kosz tów „pa li wa”.  
Przy obec nych re la cjach cen pa liw trans por to wych 

Energetyka rozproszona to wytwarza-
nie energii przez małe jednostki lub 
obiekty wytwórcze (do 10 MW), 
przyłączone bezpośrednio do sieci, 
najlepiej inteligentnych, lub położone 
bezpośrednio u  odbiorcy wraz 
z  urządzeniami kontrolno-pomiar-
owymi. Stanowią one alternatywę dla 
dużych elektrowni systemowych 
i przed wszystkim wytwarzają energię 
elektryczną ze źródeł odnawialnych. 
Mogą to też być obiekty działające 
w  skojarzeniu wraz z  wytwarzaniem 
ciepła lub chłodu czyli kogeneracja 
rozproszona. Istotę energetyki rozpro-
szonej stanowią prosumenci, 
spółdzielnie energetyczne czy lokalne 
grupy energetyczne. 
Prosument to konsument energii, 
który jest również jej producentem 
i może produkować energię na własne 
potrzeby, a jej ewentualną nadwyżkę 
sprzedawać do sieci.En
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KORZyśCI Z WyKORZysTaNIa ENERgETyKI ROZPROsZONEJ

Fot. SXC

Ogniwa fotowoltaiczne zamieniają  energię promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną

OD „ENERgETyCZNEgO” DOMU DO „ENERgETyCZNEgO” MIasTa  URZąDZENIa ENERgETyKI ROZPROsZONEJ

1 2 3 4

Rodzaj 
źródła OZE

Moc zainstalowana [MW], wg stanu na 31.12.2014 r.

2005 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Elektrownie  
na biogaz 31,972 82,884 103,487 131,247 162,241 188,549

Elektrownie  
na biomasę 189,790 356,190 409,680 820,700 986,873 1 008,245

Elektrownie 
wytwarzające 

energię el.  
z promieniowania 

słonecznego

0,033 1,125 1,290 1,901 21,004

Elektrownie  
wiatrowe 83,280 1 180,272 1 616,361 2 496,748 3 389,541 3 833,832

Elektrownie  
wodne 852,495 937,044 951,390 966,103 970,128 977,007

Łącznie 1 157,537 2 556,423 3 082,043 4 416,088 5 510,684 6 028,637

Fot. archiwum

Mikrobiogazownia rolnicza

MOC ZaINsTalOWaNa W ENERgETyCE ODNaWIalNEJ 2005-2014
  Źródło: Urząd Regulacji Energetyki. Biopaliwa - paliwa powstałe z masy organicznej:

 •  ciekłe:  alkohole,  oleje roślinne,  bio-diesel
 •  gazowe:  biogaz,  biometan,  zgazyfikowana biomasa
 •  stałe:  trociny,  wióry drewniane,  ścinki drewniane
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n  Ce chy „ener ge tycz nej” gmi ny wiej skiej to wy ko rzy sta nie 
za so bów rol nic twa ener ge tycz ne go, uty li za cja od pa dów, 
wy ko rzy sta nie ko lek to rów sło necz nych w ogni wach fo to
wol ta icz nych, elek trow niach wod nych ul tra ni sko spa do
wych i  in nych tech no lo giach, a  przy oka zji – two rze nie 
bez pie czeń stwa ener ge tycz ne go na po zio mie lo kal nym. 
Ta ka mo że się stać każ da z 1600 na szych gmin. 

n  Mia sto (osie dle) „ener ge tycz ne” uwzględ nia trans port 
w  bi lan sie ener ge tycz nym  mia sta, uty li zu je od pa dy, 
wy ko rzy stu je  ko lek to ry sło necz ne m. in. w  sa mo cho
dach elek trycz nych i ogni wa fo to wol ta icz ne. 

To wszyst ko przy czy nia się do bu do wa nia po czu cia bez
pie czeń stwa ener ge tycz ne go miesz kań ców. 
W naj bliż szym okre sie od po wie dzią na na brzmia łe pro ble my 
ener ge ty ki świa to wej mo że być agro ener ge ty ka. Eli mi nu jąc 
z  ryn ku su row ców ener ge tycz nych część pa liw ko pal nych 
agro ener ge ty ka zna czą co przy czy ni się do zmniej sze nia ilo
ści od pa dów sta łych oraz emi sji za nie czysz czeń do at mos fe
ry. spo so by wy ko rzy sta nia bio ma sy do wy twa rza nia ener gii 
elek trycz nej i cie pła są przy tym otwar te, a moż li we tech no
lo gie agro ener ge tycz ne – bar dzo zróż ni co wa ne. 

„ENERgETyCZNE” gMINy

Fot. K. Teodorczuk Fot. SXC

Dzięki energetyce rozproszonej można uniknąć części kosztów 
przesyłu dzięki zlokalizowaniu obiektów blisko odbiorców

Dom pasywny zapewniający wysoki komfort cieplny uzyskiwany 
przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię cieplną

W la tach 80. w Da nii dzia ła ła  głów nie  ener ge ty ka scen tra
li zo wa na, dziś po nad 50 %. ener gii elek trycz nej do star cza
ją źró dła roz pro szo ne,  jak far my wia tro we (ok. 28 %) i źró
dła pra cu ją ce w ko ge ne ra cji (23 %). W Da nii ist nie ją re gio
ny, któ re ko rzy sta ją nie mal wy łącz nie ze źró deł ener gii 
od na wial nej. 
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Kon takt: In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju, 00-743 War sza wa, ul. Na bie la ka 15 lok. 1, tel.: (22) 851 04 04, e-mail: do klip@in e -isd.org.pl 

Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów" jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE i Komisji Europejskiej
oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem partnerskiego przedsięwzięcia LIFE+ „Dobry Klimat dla Powiatów” jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej 
adaptacji do zmian klimatu. Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów. Działania projektowe będą trwały do końca sierpnia 2015 roku. Liderem projektu jest 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, partnerem krajowym Związek Powiatów Polskich, a partnerem zagranicznym brytyjska organizacja Community Energy Plus. 

Źródło:  Genossenschaftliche Unterstützungsstrukturen für eine sozialräumlich orientierte Energiewirtschaft, 
Klaus Novy Institute e. V., Kolonia 2012.

lokalne grupy energetyczne (spółdzielnie) w Niemczech 
w roku 2011.
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Planowana moc zainstalowana (energia elektryczna) wg technolo
gii OZE w Polsce wg Krajowego Planu Działań do 2020 r.

Energiewende to niemiecki plan przejścia na gospodarkę 
niskowęglową poparty skutecznymi instrumentami 
promocji odnawialnych źródeł energii, efektywności 
energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przez 
ostatnie 10 lat realizacja planu dała efekty i zyski nie tylko 
dla wielkich firm, ale przede wszystkim dla obywateli 
promując energetykę rozproszoną i rozwój spółdzielni 
energetycznych. Regionalne i lokalne przedsiębiorstwa 
energetyczne, rolnicy oraz prywatni właściciele posiadają 
ponad 50% mocy wytwórczej w elektroenergetyce (OZE).  
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