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Wstęp
Szanowni Państwo
Oddajemy w Wasze ręce ważny dokument, którego celem jest pobudzenie dyskusji nt. potrzeb
i braków energetycznych na obszarach wiejskich i podmiejskich w Polsce.
Na tych obszarach mieszka ponad 14 milionów obywateli, co stanowi blisko 40% wszystkich
mieszkańców Polski. Jednak, pomimo swojej wysokiej liczebności, społeczności wiejskie oraz
mieszkańcy małych miasteczek rzadziej znajdują się w kręgu zainteresowania podmiotów, instytucji,
polityków oraz mediów zaangażowanych w realizację polityki energetycznej kraju. Obszary te
charakteryzuje silnie ograniczony dostęp do nowoczesnych, wydajnych, bezpiecznych i przyjaznych
środowisku źródeł energii. W rezultacie, taki stan rzeczy zmusza mieszkańców do korzystania
z wysokowęglowych paliw stałych i ciekłych, stosowanych w przestarzałych, wysokoemisyjnych
i niejednokrotnie niebezpiecznych w użytkowaniu technologiach.
Księga, którą Wam przekazujemy, zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez OBOP na zlecenie
Forum Rozwoju Efektywnej Energii. Badania rysują obraz polskiej wsi i przedmieści w opinii ich
mieszkańców. Odpowiadają na pytania o świadomość energetyczną i ekologiczną ww. społeczności.
Wyniki badań zostały też obszernie skomentowane w dalszej części publikacji przez ekspertów
współpracujących z FREE. Badania i opinie pozwoliły nam sformułować kluczowe dla rozwoju
obszarów pozamiejskich postulaty.
Mamy nadzieję, że tym dokumentem uda nam się zwrócić uwagę polityków i władz, a także całego
społeczeństwa, na braki i potrzeby energetyczne polskich terenów pozamiejskich. Liczymy, że dzięki
podejmowanym działaniom zdołamy rozpocząć energetyczną modernizację polskich terenów
pozamiejskich, tak aby stały się nowoczesne, bezpieczne i nieskażone.
Przewodniczący FREE
Sylwester Śmigiel

4

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce

Założenia inicjatywy FREE
Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE) jest inicjatywą otwartą i wspiera ją wiele organizacji,
jednoczących się w swoim zaangażowaniu na rzecz poprawy warunków bytowych oraz podnoszenia
potencjału społeczności wiejskich poprzez większy i świadomy wybór źródeł energii.
Polska, przystępując do Unii Europejskiej, zobowiązała się do przestrzegania licznych zobowiązań
oraz podejmowania działań oczekiwanych od wszystkich krajów członkowskich. Wiele z nich
dotyczy m.in. redukcji emisji CO2, przejścia na gospodarkę niskowęglową, zabezpieczenia dostaw
energii oraz zabezpieczenia i poprawy warunków rozwoju gospodarki wiejskiej. Polityka ta wymaga
jednak wprowadzenia takich regulacji prawnych, które zaspokoją również potrzeby energetyczne
i klimatyczne społeczności wiejskich oraz podmiejskich, a także będą zachęcały do promowania
efektywności energetycznej zarówno na poziomie gospodarstw domowych, jak i komercyjnych.
Aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy wymagają ponownej i bardziej dogłębnej analizy oraz, jeśli
okaże się to konieczne, wprowadzenia zmian dla osiągnięcia powyższego celu.
FREE umożliwia zabranie głosu wszystkim tym, którzy są przekonani, że potrzeby energetyczne
terenów wiejskich i podmiejskich są kwestią niezwykle istotną zarówno dla ich mieszkańców, jak
i całego polskiego społeczeństwa. Zależy nam, aby potrzeba uwzględnienia terenów pozamiejskich
miała odzwierciedlenie w planach realizacji polityki energetycznej naszego kraju. Pragniemy, aby
publiczna dyskusja na temat np. konieczności redukcji emisji szkodliwych pyłów, efektywnych
i przyjaznych środowisku źródeł energii dotyczyła również terenów pozamiejskich, nieobjętych
dostępem do sieci, np. gazowych i statystycznie gorzej wyedukowanych. Zadaniem forum FREE jest
również edukowanie ludności na tych obszarach w zakresie efektywnych, bezpiecznych i czystych
rozwiązań energetycznych.
Forum Rozwoju Efektywnej Energii jest przedsięwzięciem paneuropejskim. Zostało zapoczątkowane
przez firmę SHV Gas – globalnego lidera rynku LPG (Liquefied Petroleum Gas). W Polsce FREE działa
pod mecenatem firmy Gaspol, która w ten sposób postanowiła rozwinąć rozpoczęty w 2009 roku
program „Gaspol Kibicuje Klimatowi”.
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Sylwester Śmigiel
Przewodniczący Forum Rozwoju Efektywnej Energii, Prezes firmy
Gaspol (od 2000 roku) - polskiego lidera rynku gazu płynnego. Od
2005 pełni funkcję Przewodniczącego Polskiej Organizacji Gazu
Płynnego – organizacji pracodawców skupiającej główne podmioty
branży LPG w Polsce. Reprezentuje POGP w Europejskiej Organizacji
Gazu Płynnego (AEGPL) w Brukseli, do której należą 24 krajowe
organizacje z naszego kontynentu.

Przyszłość efektywnych źródeł energii
Obszary pozamiejskie

Statystyki GUS wskazują, że około 93% powierzchni Polski stanowią tereny niezurbanizowane,
zamieszkane przez 14 milionów obywateli. Obszary te charakteryzują się ograniczonym dostępem
do źródeł energii, co przy często jednoczesnym ograniczeniu zasobów finansowych skłania
mieszkańców tych terenów do wyboru taniego, mało przyjaznego źródła energii. Według badań
TNS OBOP przeprowadzonych wśród Polaków i lokalnych władz samorządowych, mieszkańcy
terenów pozamiejskich posiadają zróżnicowaną wiedzę konsumencką w stosunku do energii. Dobrze
orientują się w cenie energii elektrycznej i cieplnej, wiedzą, że z roku na rok opłaty są coraz wyższe.
Sąsiedzi stanowią często wiarygodne źródło informacji o metodach oszczędzania energii i kosztach
związanych z jej zużyciem. Z drugiej strony występuje niska świadomość jakości energii i jej wpływu na
środowisko. Konsekwencje braku wiedzy są szczególnie odczuwalne w sezonie grzewczym, w trakcie
którego gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa stanowią znaczne źródło zanieczyszczeń
i emisji szkodliwych gazów i pyłów. Stosowane są wówczas rozwiązania najtańsze, ale jednocześnie
najbardziej degradujące środowisko i emitujące najwięcej szkodliwych substancji, jak np. śmieci,
plastikowe butelki, opony itp. W trakcie ich spalania uwalniane są wysokotoksyczne związki, których
obecność nie pozostaje bez wpływu na życie i zdrowie mieszkańców.
Obszary pozamiejskie, oprócz ograniczonego dostępu do przyjaznych źródeł energii, charakteryzuje
również ograniczony dostęp do prasy czy Internetu, a więc mediów, które mogłyby przekazać rzetelne
informacje na temat łatwo dostępnych, przyjaznych środowisku i jednocześnie niskoemisyjnych źródeł
energii, jak np. gaz płynny LPG, który w krajach rozwiniętych na terenach nieobjętych siecią gazową
stanowi bardzo ważne źródło ciepła.

LPG

Gaz płynny w Polsce jest kojarzony głównie z autogazem. Jednak jego szereg zastosowań m.in. jako
paliwo grzewcze został już dawno doceniony przez kraje „Starego Kontynentu“, w których świadomość
ochrony środowiska, a co za tym idzie, ochrony najbliższego otoczenia jest jednak wyższa niż w Polsce.
Oczywistym wydaje się fakt, że szerokie zastosowanie LPG nie będzie możliwe bez poparcia instytucji
rządowych i władz lokalnych. Niezbędna jest również kampania edukacyjna skierowana do decydentów
oraz potencjalnych odbiorców tego źródła energii. Kampania FREE czyli Forum Rozwoju Efektywnej
Energii to ogólnoeuropejska inicjatywa, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na niedostatek
źródeł energii w obszarach niezurbanizowanych i wskazanie sposobów wypełnienia tej luki miedzy
innymi poprzez zastosowanie gazu płynnego. Andrzej Olechowski w artykule „LPG wyjątkowa energia“
podkreśla walory wykorzystania tego alternatywnego źródła energii. Niewątpliwą zaletą gazu płynnego,
często nazywanego wyjątkowym i przyjaznym źródłem energii jest mnogość zastosowań i korzyści, jakie
ze sobą niesie zarówno dla konsumentów, przemysłu jak i środowiska. Przede wszystkim jest to czyste

6

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce

źródło energii, ponieważ w porównaniu z tradycyjnym paliwem, wpływa na zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych. W trakcie spalania LPG nie wydziela się sadza mająca również degradujący wpływ na
środowisko. Użytkowanie LPG nie zanieczyszcza gleby ani wód podziemnych w przypadku wycieku. Jest
źródłem energii, które może być w łatwy sposób transportowane, przechowywane i wykorzystywane.
Elastyczna sieć dystrybucji pozwala na pewność dostaw niezależnie od koniunktury politycznej
i gospodarczej. Co więcej, LPG jest powszechnie dostępny i nie wymaga wielkich nakładów finansowych
w infrastrukturę. Jest paliwem bardzo wydajnym i można go z łatwością połączyć z energią solarną czy
wiatrową. Obecnie coraz więcej nowoczesnych technologii bazuje na wykorzystaniu ogniw paliwowych,
które generują zarówno prąd jak i ciepło. LPG wydaje się być idealnym produktem do tych ogniw.

Gaz płynny LPG a OZE

W „Polityce energetycznej Polski do roku 2030“, przyjętej przez rząd w listopadzie 2009 roku, określono
6 priorytetów. Jednym z nich był rozwój energetyki odnawialnej, która przyczynia się do rozwoju słabiej
rozwiniętych regionów. OZE mogłyby zatem rozwiązać problem, jakim jest brak dostępu do energii
na tych terenach, tym bardziej, że istnieją możliwości korzystania ze środków zarówno krajowych jak
i unijnych, pozwalających sfinansować instalację (np. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)
co podkreśla ekspert FREE Dariusz Ciepiela. Badania przeprowadzone przez TNS OBOP wykazały, że
na terenach pozamiejskich nadal jest niewiele instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Jak się okazuje w przypadku kolektorów słonecznych barierą jest ich wysoka cena oraz trudności
w zdobyciu dofinansowania. Rozwój odnawialnych źródeł energii uzależniony jest również od inwestycji
w modernizację i rozbudowę przesyłowych oraz dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. Okazuje
się zatem, że OZE, niewątpliwie przyjazne środowisku źródła energii, nie są dostępne dla wszystkich
i nadal nie rozwiązują problemu jakim jest wykorzystywanie na terenach niezurbanizowanych energii
wysokoemisyjnej, która mogłaby być z łatwością i niskim nakładem środków zastąpiona przez LPG.
Warto zatem zapamiętać, że przyjazne środowisku rozwiązania OZE mogą być skutecznie wspierane
i łączone z gazem płynnym.

Rozwiązania

Aby móc rozwiązać problem niedoboru źródeł energii na obszarach niezurbanizowanych Polska
powinna skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań krajów UE.
Niezbędna jest kampania edukacyjna, która zwiększy świadomość polskich polityków, władz
wykonawczych na poziomie ogólnopolskim i regionalnym, a także mediów. Forum Rozwoju Efektywnej
Energii (FREE) to inicjatywa mająca na celu wskazanie zalet i przewag użytkowania efektywnych,
czystych i przyjaznych środowisku źródeł energii oraz nowoczesnych technologii z nimi powiązanych.
1. Media lokalne to jedno z narzędzi, które mogłoby odegrać niebagatelną rolę w kampanii
edukacyjnej. Bartłomiej Mayer, ekspert FREE, w swoim artykule zwrócił uwagę na fakt, że wzorce
popierane i popularyzowane przez władze lokalne, jak i propagowane przez media mogą silnie
wpłynąć na postawę i świadomość mieszkańców wsi i małych miast.
2. Ze względu na koszt instalacji grzewczej warto by rozważyć stworzenie systemu ich dofinansowania,
zwłaszcza na terenach nieobjętych zasięgiem sieci gazowych, a więc głównie wiejskich. Niezwykle
istotne jest wsparcie rozwoju efektywnych, ekologicznych, a zarazem innowacyjnych rozwiązań
energetycznych w zakresie polityki podatkowej. Obecnie wiele z nich obłożonych jest akcyzą.
Wykorzystanie rozwiązań opartych na gazie płynnym, jak np. gazowe pompy ciepła, powinno
być zwolnione z tego podatku. To właśnie w ten między innymi sposób można zwiększyć udział
efektywnych i przyjaznych środowisku źródeł energii w Polsce. Z drugiej strony absurdalną jest
sytuacja, gdy osoby i instytucje inwestujące w czyste źródło ogrzewania „karani“ są dodatkowymi
podatkami i opłatami, co ostatnio stosują samorządy w odniesieniu do zbiorników gazowych.
3. Dotarcie do osób decyzyjnych, a więc polityków i władz lokalnych, przyczyniłoby się do podjęcia
odpowiednich kroków, jak to miało miejsce w krajach Unii. Andrzej Olechowski, ekspert FREE
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posłużył się przykładem Francji, gdzie proekologiczne działania zostały zapoczątkowane właśnie
przez polityków. W Polsce też jest to możliwe, tym bardziej, że rząd zapowiedział egzekucję
takich rozwiązań w trakcie 15. Konferencji Stron Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatycznych
w Kopenhadze w grudniu 2009 roku.
4. Nieodzownym elementem intensyfikującym wyżej wymienione działania jest wprowadzenie
odpowiednich regulacji prawnych, które skutecznie zachęcą mieszkańców obszarów
niezurbanizowanych do ochrony środowiska. Egzekwowanie już istniejących przepisów, wynikających
z szeregu ustaw, jak choćby zakaz spalania odpadów, bądź obowiązek udokumentowania przez
właściciela nieruchomości unieszkodliwiania odpadów komunalnych, niewątpliwie przyczyniłoby
się do wykorzystania niskoemisyjnych i efektywnych źródeł energii. Należy szczególnie podkreślić
rolę samorządów i do nich skierować akcję edukacyjną i informacyjną. Samorządy są ustawowo
zobligowane do przygotowywania lokalnych programów energetycznych, zawierających
odpowiednie strategie i harmonogram działań. Ich rolą powinno być prężne działanie oraz
zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju pod postacią choćby energetyki rozproszonej
czy mikrokogeneracji. Tymczasem, jak słusznie zauważył Dariusz Ciepiela w artykule „Perspektywy
rozwoju terenów pozamiejskich w aspekcie dostępności źródeł energii“, badania przeprowadzone
przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwa Polskiego (IGCP) wskazują, że jedynie 44% gmin posiada
szczegółowe założenia do planów zaopatrzenia w energię, 10% gmin posiada plany dostosowane
do lokalnych uwarunkowań, a zaledwie 30% posiada plany tylko po to, by zrealizować ustawowy
obowiązek. Według ekspertów rzadko bywa, by plany zaopatrzenia w energię były zintegrowane
z polityką przestrzenną gmin lub działaniami przedsiębiorstw energetycznych. Jednym z kroków
ku poprawie sytuacji jest przygotowanie przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacji ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą gminy miałyby się stać
pełnoprawnym partnerem w dyskusji z przedsiębiorstwami energetycznymi przy realizacji swojej
polityki w zakresie zaopatrzenia w energię, ciepło oraz gaz.

Podsumowanie

Popularyzowanie i wcielanie założeń programu FREE dotyczące wykorzystania gazu płynnego mogłoby
spełnić co najmniej 3 z 6 priorytetów przyjętych przez rząd w listopadzie 2009 roku w „Polityce
energetycznej Polski do roku 2030“ – poprawa efektywności energetycznej, rozwój wykorzystania
odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Co więcej,
FREE przyczyniłaby się do wywiązania się przez Polskę ze zobowiązań unijnych, dotyczących redukcji
emisji CO2, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii oraz
poprawy warunków dla rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich.
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Wykorzystanie energii na terenach pozamiejskich

Wśród tradycyjnych źródeł energii najczęściej wykorzystywane są drewno i węgiel (odpowiednio 83
i 80% w grupie użytkowników tradycyjnych źródeł energii).
W grupie użytkowników pozostałych źródeł energii najpopularniejszy jest olej opałowy (52% w grupie użytkowników innych niż tradycyjne źródeł energii), następnie gaz płynny LPG (19% wśród użytkowników innych niż tradycyjne źródeł energii) i energia elektryczna (18% w tej samej grupie). Energia słoneczna jest wykorzystywana przez maksymalnie 9% gospodarstw domowych, które używają
do ogrzewania budynku mieszkalnego innych niż tradycyjne źródeł energii.
Gdyby nie istniały żadne bariery finansowe i technologiczne, największym zainteresowaniem (maksymalnie 39%) cieszyłaby się energia słoneczna. Maksymalnie 23% osób wybrałoby gaz ziemny z sieci
i tyle samo olej opałowy.
Przy wyborze źródła energii największe znaczenie mają kwestie finansowe – koszt użytkowania oraz
koszt instalacji; inne ważne elementy to bezpieczeństwo użytkowania, prostota obsługi oraz czystość
użytkowania. Ekologia znajduje się na dalszej pozycji.
Zaletami tradycyjnych źródeł energii tj. drewna i węgla jest, nie zawsze zgodne z rzeczywistością,
przekonanie respondentów o niskim koszcie instalacji i uruchomienia, niskich kosztach eksploatacji,
szerokiej dostępności oraz ich bogate doświadczenia z tymi źródłami.
Z kolei wadami rozwiązań grzewczych opartych na węglu i drewnie są, w opinii badanych, konieczność magazynowania źródła, duży nakład pracy konieczny do poprawnego działania systemu grzewczego, a także w przypadku samego węgla duże zanieczyszczenie powietrza i kłopotliwy popiół po
spalaniu.
Energia słoneczna jest oceniana przez badane osoby jako najbardziej przyszłościowe źródło energii,
z którego użytkowaniem wiąże się przekonanie o czystości użytkowania oraz niskich kosztach eksploatacji. Podobne cechy badani przypisują energii pozyskiwanej z wiatru i wody.
Gaz płynny LPG postrzegany jest jako źródło, przy którym istnieje konieczność magazynowania paliwa, czyste w użytkowaniu, a także o łatwej obsłudze urządzeń. W kwestiach finansowych w świadomości respondentów panuje przekonanie o relatywnie wysokim koszcie instalacji i późniejszej eksploatacji. Olej opałowy uzyskuje pod tym względem podobne oceny.
Charakterystyka budynków, ze względu na ocieplenie, kształtuje się następująco: dominującym typem
ocieplenia budynku jest instalacja energooszczędnych okien (od 60 do 75% dla użytkowników innych
niż tradycyjne źródła energii), izolacja termiczna ścian (np. styropian, wełna mineralna – od 48 do 75%
dla użytkowników innych niż tradycyjne źródła energii) oraz izolacja termiczna dachu (od 33 do 66%).
Najbardziej powszechnym sposobem ogrzewania budynku jest centralne ogrzewanie (minimum 84%
dla użytkowników tradycyjnych źródeł energii do maksimum 90% dla użytkowników pozostałych źródeł energii). Paliwem zasilającym piec/kocioł jest węgiel (maksimum 72%), drewno (maksimum 44%)
lub olej opałowy (maksimum 57% dla użytkowników innych niż tradycyjne źródła energii). Drugim
w kolejności sposobem ogrzewania budynku jest piec kaflowy (od 4 do 16% dla tradycyjnych źródeł
energii) opalany głównie drewnem (maksimum 65%) i węglem (maksimum 52%).
Woda użytkowa podgrzewana jest najczęściej przez kocioł/piec centralnego ogrzewania (70–74%)
opalany węglem, drewnem lub olejem opalowym. Drugim sposobem jest bojler/podgrzewacz zasilany
głównie energią elektryczną (od 29 do 43% wskazań dla użytkowników tradycyjnych źródeł energii),
przede wszystkim na energię elektryczną.

10

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce

Do gotowania posiłków wykorzystywany jest najczęściej gaz płynny LPG w postaci butli gazowej
do kuchenki (od 66 do 86% wskazań) lub ze zbiornika przed budynkiem (od 1 do 10%). Kuchenki
elektryczne wykorzystywane są w 10–26% gospodarstw domowych (częściej przez użytkowników
pozostałych źródeł energii).
Dość powszechne wśród mieszkańców małych miejscowości jest przekonanie o dość wysokich kosztach
ogrzewania (60%), w tym 20% uważa, że te koszty są bardzo wysokie, czyli płacą oni zdecydowanie za
dużo w stosunku do swoich możliwości finansowych. Takie przekonanie jest powszechne niezależnie od
sumy rzeczywiście ponoszonych kosztów, które dla użytkowników tradycyjnych źródeł energii wynoszą
3.200 zł rocznie, a wśród użytkowników nowoczesnych źródeł dużo więcej, bo 5.100 zł rocznie.

Poziom świadomości w odniesieniu do źródeł energetycznych służących
do ogrzewania budynków mieszkalnych

Znajomość terminu „odnawialne źródła energii” kształtuje się na poziomie od 66% dla użytkowników tradycyjnych źródeł energii do maksimum 84% dla użytkowników pozostałych źródeł; najbardziej znanymi tego typu źródłami są ex aequo energia pozyskiwana z wiatru (od 58% do maksymalnie
69%) oraz energia słoneczna (od 57% do maksymalnie 67%). W dalszej kolejności wymieniane są
energia pozyskiwana z wody (od 45% do maksymalnie 58%) i energia geotermalna (od 28% do
maksymalnie 38%).
Od 24% (dla użytkowników tradycyjnych źródeł energii) do 11% osób (dla drugiej badanej przez nas
grupy respondentów) nie potrafi wymienić ani jednego takiego źródła, a dość duża proporcja podaje
błędnie węgiel czy drewno (12%).
Świadomość istnienia innych źródeł energetycznych niż tradycyjne, służących do ogrzewania budynków mieszkalnych, kształtuje się na umiarkowanie satysfakcjonującym poziomie – co najmniej jedno
takie źródło wymienia spontanicznie, jako znane, 70% badanych w porównaniu ze 100% dla źródeł
tradycyjnych. Najbardziej znany jest olej opałowy, wymieniany spontanicznie przez od 42 do 65% respondentów; pozostałe źródła są zdecydowanie mniej znane, w tym znajomością gazu płynnego LPG
może wykazać się od 23 do 38% osób, a energii słonecznej od 20 do 26% respondentów.
Ekologia zajmuje dość odległe, ósme miejsce, na jedenaście przez nas badanych, w rankingu czynników ważnych przy wyborze źródła energii do ogrzewania budynków mieszkalnych. Przy wyborze
źródła energii respondenci kierują się przede wszystkim kosztem używania i kosztem instalacji oraz
bezpieczeństwem użytkowania; kryterium ekologiczne, takie jak stopień zanieczyszczenia środowiska, jest na zdecydowanie niższej pozycji, niemniej dość duża proporcja badanych (87%) deklaruje, że
jest to dla nich czynnik bardzo lub raczej ważny.
Ośrodkami opiniotwórczymi w zakresie wyboru źródła energii jest przede wszystkim krąg znajomych;
dwukrotnie rzadziej korzysta się w tym zakresie z porady specjalisty: instalatora systemów grzewczych
czy też specjalisty z branży budowlanej.
Energia słoneczna jest uważana przez respondentów za najbardziej efektywne źródło energetyczne. Następne w kolejności wymieniane są: energia pozyskiwana z wiatru i wody, energia geotermalna. Ze źródeł
tradycyjnych najbardziej efektywne są, zdaniem respondentów, drewno, następnie węgiel i ekogroszek.
Gaz płynny LPG jest oceniany przez badanych na równi z torfem i olejem opałowym. Najmniej opłacalne
jest, zdaniem uczestników badania, korzystanie do ogrzewania budynków z energii elektrycznej.

Świadomość ekologiczna mieszkańców terenów pozamiejskich

W świadomości społecznej ekologiczne rozwiązania energetyczne najczęściej kojarzą się z odnawialnymi źródłami energii, czyli przede wszystkim z energią słoneczną (od 54% do maksymalnie 66%
wskazań), energią pozyskiwaną z wiatru (41–51%), energią pozyskiwaną z wody (32–38%) oraz
energią geotermalną (od 25 do 32%).
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Spośród nieodnawialnych źródeł energii najczęściej, jako ekologiczne źródło energii, respondenci wymieniali olej opałowy (od 12 do 28% wskazań) oraz energię elektryczną (16–18% wskazań), a na
dalszych miejscach gaz ziemny z sieci, drewno i gaz płynny (LPG). W świadomości ludności zamieszkałej na terenach pozamiejskich bez dostępu do gazu sieciowego gaz płynny ma opinię ekologicznego
źródła energii do ogrzewania budynków mieszkalnych u od 7% (użytkownicy tradycyjnych źródeł
energii) do 19% osób (pozostałe źródła). Wyniki badania oddają stan świadomości badanych i być
może nie zawsze są zgodne z opinią ekspertów na ten temat.
Większość respondentów ma świadomość niekorzystnych dla środowiska naturalnego skutków używania poszczególnych, najbardziej popularnych, źródeł energii: relatywnie najwięcej osób twierdzi,
że niekorzystne oddziaływanie na środowisko mają: koks – 95%, węgiel – 80%, drewno – 70%,
ekogroszek – 45%. Najczęściej wymieniane negatywne skutki to: brud, osad na budynkach, oknach
itp., duża emisja CO2 oraz składowanie i pozostałość po spalaniu, np. popiół.
Ekologiczne zalety poszczególnych źródeł energii, których używaniem respondenci byli potencjalnie
zainteresowani, najczęściej podnoszone były w przypadku odnawialnych źródeł, takich jak: energia pozyskiwana w wiatru – 49%, energia słoneczna – 48%, energia pozyskiwana z wody – 47%,
energia geotermalna – 43%. W przypadku źródeł nieodnawialnych ekologiczny aspekt, jako powód
skorzystania, najczęściej wymieniany był w przypadku oleju opalowego – 30% oraz gazu ziemnego
i płynnego – odpowiednio po blisko 20%.
Ekologia ogólnie w środowisku mieszkańców małych miejscowości nie zajmuje wysokiej pozycji
w rankingu najbardziej cenionych wartości życiowych (12. pozycja na 15 przez nas badanych). Co 10.
osoba przyznaje, że ekologia, zanieczyszczenie środowiska znajdują się wśród pięciu najważniejszych
wartości, którymi kierują się w życiu.
Ponad 60% mieszkańców terenów niezurbanizowanych, przynajmniej werbalnie, prezentuje swoje
proekologiczne nastawienie, twierdząc, że segreguje śmieci (od 67 do 75%) oraz stosuje żarówki
energooszczędne (od 59 do 76% dla użytkowników pozostałych źródeł energii). Powyżej 40% kupuje
urządzenia o niższym poborze prądu i utylizuje baterie.

Poziom zainteresowania opinii publicznej tematyką źródeł energetycznych służących do ogrzewania budynków mieszkalnych

Stosunkowo mało osób (minimum 25% dla użytkowników tradycyjnych źródeł energii do maksimum 45% dla użytkowników pozostałych źródeł) szukało dotąd informacji na temat różnych
ekologicznych nośników energii służących do ogrzewania, a poszukiwania te w większości odnoszą
się do konsultacji w gronie rodziny znajomych (od 35 do 41%); w grupie respondentów, którzy
używają innych niż tradycyjne źródła energii, 35% osób korzystało w tym zakresie z fachowej prasy
budowlanej.
Około 30% mieszkańców terenów pozamiejskich sięga do fachowych serwisów poświęconych budownictwu w Internecie i mniej więcej tyle samo posiłkuje się forami internetowymi.
Zasadniczym powodem zainteresowania tematyką źródeł energetycznych do ogrzewania jest kwestia
minimalizacji kosztów; nic w tym dziwnego, skoro wyniki badania wskazują, że to koszty instalacji
i użytkowania stanowią najważniejsze kryteria wyboru danego źródła; od 18 do 29% (użytkownicy
tradycyjnych źródeł) badanych osób – ten wynik można też uznać za umiarkowanie satysfakcjonujący
i budzić nadzieje na jego zwiększenie przy odpowiedniej polityce informacyjnej – poszukuje informacji
o źródłach energii, z ciekawości chcąc się dowiedzieć, jak to działa.
Stosunkowo mało osób, jako powód poszukiwania informacji, podaje wybór najbardziej ekologicznego źródła energii (10%).
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Maksymalnie 43% respondentów planuje prace remontowe w swoim budynku mieszkalnym, ale tylko w przypadku od 12 do 18% osób obejmą one instalację grzewczą. Większość remontów dotyczyć
będzie dachu oraz malowania elewacji budynku.
Głównym powodem braku intencji remontu budynku mieszkalnego jest brak środków finansowych
lub brak potrzeby, ponieważ budynek jest nowy/był niedawno remontowany. Ten pierwszy powód jest
najczęściej wymieniany przez użytkowników tradycyjnych źródeł energii (44%), a ten drugi – przez
użytkowników innych niż tradycyjne źródeł energii (51%).
Około 70% badanych przeprowadzało w ostatnich 5 latach jakiekolwiek prace remontowe/ modernizacyjne budynku mieszkalnego, w tym 17–18% osób remontowało instalację grzewczą, co polegało
przede wszystkim na wymianie pieca/kotła (46% w grupie użytkowników tradycyjnych źródeł energii),
lub przejście na inne źródło energii, co miało miejsce w przypadku 57% gospodarstw domowych
używających innych niż tradycyjne źródeł energii.

Potrzeby edukacyjne społeczeństwa w zakresie efektywnych rozwiązań
energetycznych

Ogólne potrzeby wsparcia ze strony władz lokalnych i centralnych w zakresie energetyki są bardzo
duże. Od 38% (dla użytkowników tradycyjnych źródeł energii) do 51% (dla użytkowników pozostałych źródeł energii) mieszkańców terenów pozamiejskich oczekiwałoby wsparcia dla odnawialnych
źródeł energii, od 35% (użytkownicy tradycyjnych źródeł) do 43% (użytkownicy pozostałych źródeł)
potrzebuje wsparcia dla modernizacji instalacji energetycznych.
Nawet do 40% mieszkańców terenów pozamiejskich (użytkownicy innych niż tradycyjne źródeł energii) jest zainteresowanych ofertą edukacyjną i informacyjną na temat różnych źródeł energii. Około
30% chciałoby, aby państwo lub władze lokalne promowały wybrane źródła energii.
Mieszkańcy małych miejscowości są skłonni twierdzić, że obecnie zarówno władze centralne, jak i lokalne ignorują te potrzeby. Aż 80% badanych (użytkownicy tradycyjnych źródeł energii) nie słyszało
o jakiejkolwiek działalności ze strony władz lokalnych, a prawie 70% nie zauważyło tego typu działań
ze strony władz centralnych (użytkownicy tradycyjnych źródeł energii).
Prawie połowa badanych (użytkownicy tradycyjnych źródeł energii) nie słyszała o żadnych możliwościach pozyskania środków finansowych na wprowadzenie w budynkach mieszkalnych nowoczesnych,
ekologicznych rozwiązań energetycznych. Stosunkowo najwięcej osób dowiedziało się o możliwości
otrzymania dofinansowania z funduszy unijnych (53% wśród użytkowników innych niż tradycyjne
źródeł energii), 18–20% wie o możliwości dofinansowania z gminy, a 13–18% słyszało o dotacjach
państwowych.
Stopień wykorzystania środków na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań energetycznych można
ocenić jako bardzo niski. Znikoma liczba osób (maksymalnie 6% wśród użytkowników innych niż tradycyjne źródeł energii) korzystała z jakichkolwiek możliwości tego typu: 4% z dofinansowania z funduszy unijnych, a po 1% z dofinansowania z gminy czy dotacji państwowych.
Opinia mieszkańców miejscowości położonych na terenach pozamiejskich na temat życia na terenach pozamiejskich w porównaniu z warunkami w miastach
Osoby mieszkające na terenach pozamiejskich są ogólnie zadowolone ze swojego miejsca zamieszkania. 80% pozytywnie ocenia życie w tym miejscu, a zaledwie 6% jest z tego faktu niezadowolonych.
Wśród głównych zalet życia z dala od miasta wymienia się przede wszystkim ciszę i spokój oraz czyste
i zdrowe powietrze. Inne korzyści wymieniane przez badanych to bliskość natury, dużo zieleni, bezpieczniejsze życie bez wandalizmu, spokojne tempo życia we własnym domu z ogrodem.
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W porównaniu z życiem w mieście na terenach pozamiejskich życie jest bardziej korzystne dla zdrowia, jest mniej anonimowe, a także jest mniejsze zagrożenie przestępczością.
Jeśli chodzi o wady, to największe zastrzeżenia budzą daleka odległość od miejsc związanych z kulturą
i rozrywką, tj. kina, teatru, brak pracy, słaba infrastruktura drogowa czy słaba komunikacja – są one
wymieniane przez mniej niż 10% badanych. Prawie 60% nie widzi żadnych słabych stron życia na
terenach pozamiejskich.
Większość respondentów (od 66 do 69%) zgadza się ze stwierdzeniem, że „na terenach pozamiejskich jest gorszy dostęp do mediów (np. wodociągów, kanalizacji, gazu ziemnego)”. Zbliżona liczba
badanych potwierdza, że prawdziwa jest opinia, iż „życie na terenach pozamiejskich nie daje dobrych
perspektyw w rozwoju kariery zawodowej młodzieży”.
Analizując wyniki badania pod względem poziomu zadowolenia mieszkańców z warunków życia w
małych miejscowościach, należy mieć świadomość, że środowisko to dzieli się na dwie grupy o poglądach dość przeciwstawnych. Grupę zadowolonych stanowią częściej osoby napływowe, które na terenach pozamiejskich mieszkają stosunkowo krótko i świadomie wybrały to miejsce na budowę swego
domu mieszkalnego. Są to gospodarstwa domowe o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym,
wykorzystujące nowe technologie do komunikowania się ze światem. Są to osoby lepiej wykształcone. Ich budynki mieszkalne wyposażono w instalacje grzewcze wykorzystujące inne niż tradycyjne
źródła energii. Druga grupa jest przeciwieństwem pierwszej. Należą do niej długoletni mieszkańcy
małych miejscowości, osoby starsze, słabo wykształcone, robotnicy i rolnicy o stosunkowo słabej sytuacji ekonomicznej. Takie osoby wykorzystują zwykle tradycyjne źródła energii. Relatywnie częściej
wyrażają one niezadowolenie z mieszkania w swojej miejscowości.

Karol Styś,
badacz TNS OBOP
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Janusz Steinhoff
Doktor nauk technicznych – specjalista z zakresu przeróbki kopalin
stałych, górnictwa, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji
górnictwa. W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej, a w 1985 roku uzyskał stopień naukowy doktora na
tej samej uczelni. Długoletni pracownik naukowy Politechniki Śląskiej.
Był współzałożycielem struktur uczelnianych NSZZ „Solidarność”.
W trakcie obrad Okrągłego Stołu pełnił z ramienia Solidarności funkcję eksperta w zakresie górnictwa i ochrony środowiska. Sprawował
mandat posła na Sejm X, I i III kadencji. W latach 1990–1994 był prezesem Wyższego Urzędu Górniczego. Sprawował urząd Ministra Gospodarki (1997–2001) oraz wiceprezesa Rady Ministrów (2000–2001)
w rządzie Jerzego Buzka. Autor wielu publikacji z zakresu ekonomii, energetyki i górnictwa.
Obecnie jest przewodniczącym Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Rozmowa z Januszem Steinhoffem
Forum Rozwoju Efektywnej Energii (FREE): Jak ocenia Pan wpływ emisji szkodliwych pyłów, w
tym CO2, które generowane są na terenach niezurbanizowanych w Polsce poprzez używanie przez
gospodarstwa domowe i firmy tam zlokalizowane nieefektywnych i szkodliwych źródeł energii? (np.
używanie węgla, oleju opałowego, śmieci, butelek plastikowych) – chodzi o tereny nieobjęte siecią
gazową.
Janusz Steinhoff (J.S.): Wysoka emisja toksycznych gazów i pyłów to wielki problem. Polska musi
spełnić wiele zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego, jak również z Protokołu z Kioto. Musimy ograniczyć nie tylko emisję CO2, lecz także związków azotu, siarki, jak również
pyłów emitowanych do atmosfery. Jednym z rozwiązań jest wprowadzanie substytutów nośników
energii, które obecnie stosujemy pod postacią np. odnawialnych źródeł energii. Do elektroenergetyki
i ciepłownictwa, zasilanych paliwami stałymi, wdrożone zostaną nowoczesne, niskoemisyjne technologie. Istotnym czynnikiem poprawy stanu środowiska jest również redukcja zużycia energii przez
odbiorców przemysłowych i komunalnych.
FREE: Jak, Pana zdaniem, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku odnosi się do tego problemu?
Wiele mówi się o przemysłowych źródłach energii, takich jak huty, elektrownie itp., oraz dużych
aglomeracjach miejskich, a nikt nie porusza tego, że na zanieczyszczanie klimatu duży wpływ mają
również tereny niezurbanizowane. Czy to jest istotna kwestia?
J.S.: Założenia programu dotyczące Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku określają cele, jakie
mamy do osiągnięcia w polskiej energetyce, z uwzględnieniem koniecznej poprawy stanu środowiska naturalnego. Program 3x20 (20% redukcji CO2, energochłonności gospodarki i udziału energii
odnawialnej), wynikający z przyjętego przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, jest dla Polski
wielkim wyzwaniem. I to pomimo uzyskanych derogacji w zakresie odpłatności za prawa do emisji
CO2 do 2020 roku czy udziału energii odnawialnej.
FREE: Jak ocenia Pan przyszłość gazu płynnego jako efektywnego i przyjaznego źródła energii na tych
terenach w Polsce? Jakie, Pana zdaniem, przewagi ma to źródło pozyskiwania energii dla domu czy
firmy na terenach nieobjętych siecią gazową?
J.S.: LPG ma ogromne możliwości, ze względu na brak gazu sieciowego, np. na wsiach, co często
wynika z tego, że jego doprowadzenie byłoby niezwykle kosztowne. Mam nadzieję, że ekonomia
będzie wspierała odbiorców energii środowiskowej w zależności od stopnia uciążliwości stosowania
danego nośnika energii.

16

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce

FREE: Czy, Pana zdaniem, inicjatywa FREE to dobry pomysł na włączenie terenów niezurbanizowanych w Polsce w realizację celów wyznaczonych przez założenia polityki klimatycznej UE?
J.S.: Program FREE niesie ogromny potencjał. Podkreśla te aspekty, których brakuje bądź które są
niewystarczająco opisane w pakiecie Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Przede wszystkim
musimy budować świadomość społeczną, edukować i mówić to, czego często ludzie nie wiedzą.
Mieszkańcy terenów wsi i małych miast nie mają często wystarczającej wiedzy na temat skutków
skażenia środowiska naturalnego, będącego efektem tzw. niskiej emisji. Zdecydowanym walorem
inicjatywy FREE jest więc jej edukacyjny charakter.
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dr Andrzej Hałasiewicz
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Obszarów Rustykalnych IS UMK w Toruniu. Realizator wielu projektów badawczych, m.in. finansowanych
przez Unię Europejską i Fundusz „Know How”. Koordynował przygotowanie Polski do programu SAPARD. W latach 1999–2005 kierował
Programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich, wdrażanym przez rząd
RP i Bank Światowy. Zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, odpowiedzialny, między innymi, za wdrażanie
programu LEADER+ w Polsce. Inicjator programu „Internet w każdym
domu”.

Świadomość ekologiczna i wiedza
mieszkańców terenów pozamiejskich
na temat wykorzystania źródeł energii
– kilka uwag do wyników badań
Zasiedziali mieszkańcy wsi tradycyjnie do środowiska podchodzili z dużą niefrasobliwością. Działała
prosta zasada, że będąc otoczonym przez przyrodę, mając nieograniczone zasoby w zasięgu ręki
i poczucie nieskończonego bogactwa, mieszkaniec wsi nie czuł potrzeby jej szczególnego chronienia.
Przez wieki środowisko przyrodnicze nie najgorzej radziło sobie z negatywnym oddziaływaniem człowieka, póki uzbrojenie w maszyny i technologie nie przyspieszyło tempa eksploatacji przyrody. Z 40
tysięcy lat historii ludzkości to ostatnie 250 lat industrializacji stwarzało dla naszej planety rosnące
zagrożenie. Zagrożenie rosło, a podejście do środowiska się nie zmieniało. Postawy beztroskiego
traktowania zmian klimatycznych, wyczerpywania się bogactw naturalnych obecne są do dzisiaj. Ma
to swoje odzwierciedlenie w prezentowanych wynikach badań, tylko dla 8% badanych ekologia, środowisko to cenione wartości. Może to nieco dziwić, ale po głębszym zastanowieniu uświadamiamy
sobie, że kwestia wyczerpywania się zasobów szerzej poruszana była dopiero w 1972 r., po publikacji
raportu Klubu Rzymskiego „Granice wzrostu”. Od tego momentu ruch zwolenników zrównoważonego wzrostu, rozwijający się od lat sześćdziesiątych XX wieku, stopniowo zaczął docierać do szerszej
opinii publicznej. Kolejnym kamieniem milowym w budzeniu świadomości na temat skutków działań
człowieka i ograniczania zasobów przyrody był Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r., z uchwaloną,
szeroko upowszechnioną i komentowaną w mediach „Agendą 21” – katalogiem celów ochrony do
realizacji w XXI wieku. W 1997 r. przyjęty został Protokół z Kioto, ratyfikowany przez 175 krajów, nakładający obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych. W 2009 r. w Kopenhadze odbył się kolejny
szczyt klimatyczny i chociaż nie zakończył się niczym spektakularnym, to ze względu na poprzedzające
go spotkanie przygotowawcze w Poznaniu, w Polsce był szeroko komentowany. Zgromadzeni w Kopenhadze wysocy przedstawiciele krajów członkowskich ONZ nie przyjęli nowej wiążącej deklaracji,
ale to, że rządy nie umiały się porozumieć w kwestiach przeciwdziałania zmianom klimatycznym, nie
oznacza niepowodzenia tego szczytu. Być może bardziej niż poprzednie wielkie konferencje i deklaracje państw i rządów szczyt ten ponownie uświadamiał zwykłym obywatelom, że rządy nie rozwiążą
same takiego problemu i potrzebne jest ich współdziałanie w tym procesie.
Czy sprostamy wyzwaniom zmian klimatycznych i ograniczymy drapieżną eksploatację zasobów naturalnych, zależy w dużej mierze od dobrych i przestrzeganych konwencji międzynarodowych, od
konsekwencji rządów państw, odpowiedzialności koncernów międzynarodowych i przemysłu. Zależy
to także od samorządów lokalnych, bo one w dużej mierze kształtują lokalne trendy, a poprzez
dobre praktyki i przykłady mogą inspirować społeczności lokalne do lepszego gospodarowania energią. Bardzo cenne są takie inicjatywy, jak zrealizowane w latach 2009–2010 programy: „Odnawialne
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źródła energii dla domu i biznesu”1, „Gaspol kibicuje klimatowi” i konkurs na gminę przyszłości oraz
towarzyszące im „Warsztaty dobrego klimatu”, promujące racjonalizację gospodarowania energią
w kontekście zrównoważonego rozwoju całej społeczności lokalnej. Dobrze, że inicjatywa FREE podejmuje, kontynuuje i rozwija to wieloaspektowe podejście do procesu kształtowania świadomości
i zmiany postaw.
Bardzo wiele zależy od każdego z nas. Nasze wybory, jako konsumentów, wspierają wybrane kierunki
i sposoby wytwarzania, kreując popyt na towary i usługi mniej lub bardziej zasobochłonne. Jakość
i skuteczność izolacji termicznej naszych mieszkań i domów, efektywność systemu grzewczego – to
przykłady obszarów, gdzie indywidualne decyzje składają się na ogólny poziom oddziaływania na
środowisko. Nasze decyzje mają znaczenie – jakie one są, zależy od wiedzy, świadomości, postaw.
Oczekiwania światłego i świadomego obywatela i konsumenta przekładają się również na zachowania władz i producentów, mają więc pośredni, ale bardzo istotny wpływ na ogólne kierunki rozwoju.
Co mówią nam wyniki badań mieszkańców terenów niezurbanizowanych?
Analizując wyniki badań, przedstawione w Raporcie TNS OBOP „Efektywna energia na terenach
niezurbanizowanych”, musimy uwzględnić specyfikę celowo dobranej próby badawczej. Z jednej
strony na jej podstawie uzyskanych wyników nie można bez ograniczeń uogólniać. Przypomnijmy,
że ankietowano osoby mieszkające na wsi w budynkach niezależnych, bez dostępu do sieciowego
gazu ziemnego; 70% badanych mieszkało w domach ogrzewanych tradycyjnymi metodami, zaś
pozostałe 30% korzystało z innych źródeł ciepła, takich jak: gaz płynny (LPG), energia słoneczna,
energia geotermalna (w tym pompy ciepła), energia elektryczna, olej opałowy, energia pozyskiwana
z wiatru, energia pozyskiwana z wody czy biomasa. Druga grupa respondentów jest nadreprezentatywna – trzeba o tym pamiętać, ponieważ w całej populacji zamieszkałej na obszarach wiejskich
znacznie mniej jest takich gospodarstw domowych korzystających z nowoczesnych źródeł ciepła.
Z kolei celowa konstrukcja próby badawczej pozwala na uzyskanie miarodajnych informacji o postawach, zwyczajach i opiniach osób, które samodzielnie decydują o źródłach i sposobach ogrzewania
ich domów. Zestawienie osób stosujących sposoby ogrzewania uznane za tradycyjne, z tymi, które
wybrały inne źródła, umożliwia rozpoznanie czynników wpływających na zmianę postaw z otwarciem
na nowoczesne źródła energii.
Korzystający z innych niż tradycyjne źródeł ciepła częściej niż pozostali dbają o dobrą izolację swoich
budynków. Częściowo wynika to z faktu, że ich budynki są nowsze (w tej kategorii 51% respondentów uznało swoje budynki za nowe, dalsze 30% za niedawno wyremontowane), a w nowym budownictwie ocieplanie ścian jest standardem. Przede wszystkim jest to jednak efekt wyższej świadomości
konsekwencji wpływu jakości izolacji na komfort mieszkania w budynku oraz koszty ogrzewania.
Zasadniczą cechą odróżniającą obydwie grupy respondentów jest wykształcenie. Osoby korzystające
z innych niż tradycyjne źródeł ciepła ogrzewających ich domy są zdecydowanie lepiej wykształcone
i w konsekwencji bardziej otwarte na poszukiwanie i akceptację rozwiązań innowacyjnych.
Analizując wyniki badań, trzeba również uwzględnić rozbieżność pomiędzy wartościami deklarowanymi i realizowanymi. Podobnie jest z zachowaniami – to, że respondenci np. deklarują utylizację zużytych baterii, niekoniecznie oznacza, że segregują je i przekazują do utylizacji. Część respondentów
składa takie deklaracje, bo wie, że tak powinno się robić, i nie chce źle wypaść w oczach ankietera.
Najważniejszym czynnikiem wyboru źródła energii są koszty eksploatacyjne i instalacyjne. Świadomość szkodliwości dla środowiska danego źródła energii nie wystarczy. Jeśli jego cena będzie niższa
od źródeł energii przyjaznych środowisku, to mimo tej świadomości i tak będzie wybierane tańsze
1

http://www.fdpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=412&Itemid=436&lang=pl.
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rozwiązanie. Dopóki nie zostaną wypracowane dobre mechanizmy wyceny kosztów środowiska i pobierania za nie opłat, niewiele w tym względzie się zmieni. Drugim rozwiązaniem, stosowanym dosyć
często, jest dotowanie przez państwo rozwiązań droższych, ale dających społeczne korzyści.
Poziom dochodów gospodarstw domowych (2300 zł miesięcznie) i subiektywne oceny sytuacji materialnej potwierdzają, że bez dobrych, szeroko dostępnych programów wsparcia niewielu stać na modernizację budynków i racjonalizację systemów grzewczych (22% gospodarstw może sobie pozwolić na ponadprogramowe wydatki, tylko część myśli o modernizacji czy remoncie budynku). Bariera
jest trudna do pokonania niezależnie od systemu wartości i postaw właścicieli budynków, ale mimo
wszystko łatwiej pokonać jest tego rodzaju przeszkody niż barierę mentalną. Przy dobrej woli politycznej względnie łatwo można przygotować programy wsparcia finansowane ze źródeł krajowych bądź
unijnych, które to ułatwią. Pokonanie bariery mentalnej, świadomościowej jest znacznie trudniejsze
i wymaga systematycznych, wielopłaszczyznowych i długofalowych działań, programów edukacyjnych, popularyzujących wiedzę na temat ekologii, wzmacniających postawy prośrodowiskowe.
Świadomość ekologiczna to zespół informacji i przekonań na temat środowiska naturalnego oraz postrzeganie związku pomiędzy stanem i charakterem środowiska naturalnego a warunkami i jakością
życia człowieka2. Środowisko nie jest wartością wysoko cenioną przez większość badanych mieszkańców wsi – tylko 1% wskazało je jako najważniejsze, zaś 8% umieściło je w pierwszej piątce. Nieco
zastanawiające jest to, że badani nie postrzegają związku pomiędzy jakością środowiska a najwyżej
cenionym zdrowiem, czyli jednym z czynników decydujących o jakości życia. Można uznać, że poziom
informacji o znaczeniu stanu środowiska jest raczej ograniczony i powierzchowny. Uwzględniając
poziom oglądalności telewizji, widocznie respondenci nie natrafiali wystarczająco często na treści
kształtujące ten obszar ich wiedzy. Podobnie można powiedzieć o Internecie, bo ponad połowa respondentów z niego korzysta systematycznie. Fałszywe byłoby twierdzenie, że takich treści w mediach
nie ma, bo zarówno w wielu programach telewizyjnych są audycje poświęcone środowisku i różnym
aspektom jego ochrony, jak i w Internecie można znaleźć bardzo wiele informacji i opracowań na
ten temat. Można więc postawić tezę, że badani takiej wiedzy nie poszukiwali i mają względnie niski
poziom gotowości jej przyswajania. Potrzebne są różnorakie przedsięwzięcia ułatwiające ten proces
absorpcji informacji. Istotną rolę mogą odegrać takie programy, jak FREE, organizujące przekaz treści,
np. poprzez popularne seriale telewizyjne, w których fabułę wplatane byłyby wątki pokazujące wagę
ochrony środowiska. FREE to systematyczne, wielokierunkowe podejście do kształtowania świadomości ekologicznej oraz do zmiany postaw wobec gospodarowania energią w kontekście korzyści
osobistych i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Takie zintegrowane podejścia mogą najskuteczniej prowadzić do pożądanych zmian społecznych.
W grupie mieszkańców wsi korzystających z tradycyjnych źródeł energii informacje najczęściej pozyskiwane są od członków rodziny i sąsiadów, stosunkowo często również gminy. Należy zadbać o to,
aby do tej grupy skutecznie docierały kompetentne informacje. W procesie dyfuzji informacji bardzo
ważną rolę odgrywają lokalni liderzy opinii. Zazwyczaj nie wystarczy przekaz medialny, potrzebny
jest lokalny ekspert, który go wyjaśni, dostosuje do percepcji lokalnego odbiorcy i przełoży na język
lokalnego kontekstu, a tym sposobem ułatwi bezpośredni, pełny, aczkolwiek często zmodyfikowany
przekaz. Warto takich liderów opinii rozpoznać i do nich docierać (np. tak jak nastąpiło to w „Warsztatach dobrego klimatu”), aby upowszechniali rzetelną wiedzę, a nie mity i przesądy.
Nie dziwi oczekiwanie, że to władze powinny wspierać rozwój przyjaznych środowisku źródeł energii,
modernizację systemów grzewczych i edukację w tym zakresie. Takie oczekiwanie wydaje się częściowo uzasadnione, ale w dużym stopniu wynika ono z postawy kształtowanej przez lata, gdy władza
odpowiadała za wszystko. Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest jednak dostrzeganie faktu, że przede
wszystkim władze lokalne, ale również centralne, sporo w tym kierunku robią. Dla wszelkiego rodzaju
T. Burger, Świadomość ekologiczna społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku, „Raport I/2000”.
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2000.
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organizacji i instytucji poruszających się w tym obszarze zagadnień, dotyczących energii, to sygnał, że
współpraca z lokalnym samorządem może dawać dobre rezultaty poprzez ułatwione docieranie do
mieszkańców, i ponieważ to właśnie od władz lokalnych oczekują tego mieszkańcy.
Gdybym miał wskazać w wynikach badań ten najważniejszy element, najprawdopodobniej byłoby
to stwierdzenie, że „33% badanych nie ma żadnych potrzeb w zakresie źródeł energii”. Zestawiając
ten wynik ze źródłami ciepła, sposobami podgrzewania wody, informacją, że 45% respondentów
ma źródło energii do ogrzewania budynku „od zawsze”, widzimy, jakimi wyzwaniami są budzenie
świadomości i waga świadomego, przemyślanego gospodarowania energią. Ogrzewanie pomieszczeń i wody, racjonalność gospodarowania energią elektryczną, poziom izolacji cieplnej budynku –
to ważne czynniki wpływające na budżety gospodarstw domowych. Mieszkańcy wsi są zadowoleni
ze swojego miejsca zamieszkania, wysoko cenią ciszę i spokój, czyste powietrze i bliskość natury.
Bardziej zadowolone są osoby z wyższymi dochodami – racjonalizacja wydatków na energię powinna poprawiać w dłuższej perspektywie zadowolenie z życia, w konsekwencji podnosić jego jakość.
Jeśli dodamy do tego jeszcze świadomość, że dokonane wybory i podjęte decyzje, niestawiające na
pierwszym miejscu wyłącznie korzyści osobistych, dobrze służą ochronie i jakości środowiska, to owe
zadowolenie i jakość życia dodatkowo zostaną wzmocnione.
Poziom wykształcenia, sieć kontaktów społecznych i sytuacja materialna ułatwiają podejmowanie decyzji o wyborze nowoczesnych źródeł energii do ogrzewania swoich domów. Porównując użytkowników tradycyjnych źródeł energii, służących do ogrzewania budynków mieszkalnych, z użytkownikami
źródeł nowoczesnych, widzimy, że jest spora grupa mieszkańców wsi doskonale radząca sobie bez
szczególnej zewnętrznej pomocy. Są to ludzie lepiej wykształceni, o wyższym statusie społecznym i zawodowym oraz o stosunkowo wyższych dochodach, często mieszkający na wsi od niedługiego czasu.
Korzystanie z nowoczesnych źródeł energii pozwala im ograniczać wydatki, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczać na inne cele. Obok nich jest liczna grupa użytkowników tradycyjnych źródeł energii
grzewczej, o niższym wykształceniu i niższym statusie społecznym, zamieszkałych w budynkach starszych, zapewne nierzadko z wysokim współczynnikiem przepuszczalności ciepła. Osoby takie, bez
porady, podpowiedzi i pomocy z zewnątrz, same nie zdobędą się na zmianę systemu grzewczego,
dopasowanego do ich konkretnej sytuacji i ich indywidualnych potrzeb, racjonalizującego ponoszone
na ten cel wydatki. Przypatrując się tej grupie, wyraźnie widzimy, jak potrzebne są programy edukacji
i wsparcia, które przygotują tego rodzaju mieszkańców do samodzielnej i odpowiedzialnej decyzji
przebudowy systemu oraz wyboru lepszych źródeł ogrzewania. Jest to kolejne potwierdzenie społecznej potrzeby realizacji takich programów, jak inicjatywa FREE, czy działań edukacyjnych prowadzonych
przez Krajową Agencję Poszanowania Energii.
Grupa użytkowników, innych niż tradycyjne źródła energii, ma środki na zmianę systemów grzewczych, łatwiej przyswaja wiedzę o racjonalności modernizacji. Dotarcie do niej z innowacyjnym rozwiązaniem jest stosunkowo prostsze i efekty uzyskuje się szybciej. Ale to w tej drugiej grupie, korzystającej
dotychczas z tradycyjnych źródeł i najczęściej przestarzałych systemów ogrzewania, tkwią zasadnicze
rezerwy racjonalizacji gospodarowania energią. Jeśli chcemy uzyskać wymierne efekty w skali kraju,
musimy znaleźć skuteczne sposoby, aby mieszkańcy obszarów wiejskich, gorzej wykształceni, mniej
zasobni, również chcieli, potrafili i byli w stanie zastosować nowoczesne systemy zaopatrujące ich
domy w energię. Państwo, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa związane z energią nie powinny
tracić z pola widzenia szerokiej grupy dotychczasowych użytkowników tradycyjnych źródeł energii.
Kształtowanie polityki energetycznej, programy społeczne i gospodarcze powinny znajdować skuteczne sposoby zmiany postaw mieszkańców i umożliwiać przeprowadzanie modernizacji systemów
gospodarowania energią w ich domach. Dotarcie do tej szerokiej grupy może przynieść zmiany jakościowe w owej szerszej skali.
Dużą rolę w zarządzaniu środowiskiem odgrywają samorządy lokalne. To przede wszystkim na tym
poziomie kształtuje się relacje społeczne, gospodarcze i środowiskowe – trzech elementów mających
zasadniczy wpływ na jakość życia mieszkańców. Jak pokazał konkurs „Gmina przyszłości”, wiele gmin
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znajduje właściwą równowagę tych trzech wymiarów. Bardzo pomocne mogą być lokalne programy
zrównoważonego rozwoju, tworzące warunki do harmonijnego współistnienia człowieka i przyrody.
W takim programie globalne wymagania Agendy 21, polityka ekologiczna państwa i regionu przekładane są na lokalne zasoby i lokalne zagrożenia środowiskowe. Mogą to być bardzo przydatne ramy do
kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców i narzędzie do wspierania procesów służących
owej równowadze. Gospodarowanie energią, sposoby i źródła ogrzewania budynków prywatnych
i publicznych – to jedna z ważniejszych części takiego programu. Warto o tym pamiętać, rozwijając
działania programu FREE. Współpraca i współdziałanie z partnerami przyniosą lepsze rezultaty w podnoszeniu świadomości ekologicznej i upowszechnieniu wiedzy o efektywnych źródłach energii wśród
mieszkańców wsi i małych miast.
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Bariery prawne wykorzystania gazu
płynnego na terenach niezurbanizowanych
w związku z realizacją Polityki
energetycznej Polski do 2030 r.
Przyjęta 10 listopada 2010 r. uchwałą Rady Ministrów Polityka energetyczna Polski do 2030 r. zakłada
realizację takich ogólnych celów, jak: poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa
dostaw paliw i energii, dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. Sposoby
realizacji wymienionych celów przez odbiorców energii zostały jednak ograniczone do odbiorców
przyłączonych do infrastruktury sieciowej, pomijają natomiast aspekt grupy odbiorców poza terenami
zurbanizowanymi, która funkcjonuje poza siecią (przede wszystkim gazową), a może w znaczny sposób przyczynić się do realizacji celów Polityki energetycznej Polski.
Jednym z celów Polityki energetycznej Polski do 2030 r. jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, co stanowi wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Jako środek do osiągnięcia tego celu Polityka energetyczna wskazuje zmniejszenie energochłonności polskiej gospodarki i zwiększenie efektywności końcowego wykorzystania energii, pomija
natomiast aspekt zmniejszenia wykorzystania wysokoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach
domowych i małych przedsiębiorstwach.
Tymczasem to właśnie gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych, stanowią znaczne źródło zanieczyszczeń i emisji szkodliwych gazów i pyłów. Dotyczy
to zwłaszcza terenów nieobjętych infrastrukturą sieciową, gdzie brak jest łatwego dostępu do niskoemisyjnych źródeł energii cieplnej, a źródła energii odnawialnej (np. pompy ciepła) nie są powszechnie
wykorzystywane. W związku z powyższym energia cieplna na tych terenach uzyskiwana jest ze spalania węgla kamiennego i produktów pochodnych lub ze spalania odpadów. Zarówno węgiel kamienny, jak i odpady, w efekcie spalania, emitują do atmosfery dużą ilość szkodliwych substancji – przy
spalaniu węgla kamiennego emitowane są do atmosfery m.in. tlenki węgla, siarki i azotu, natomiast
przy spalaniu odpadów zwiększa się zarówno ilość, jak i toksyczność emitowanych zanieczyszczeń.
Najgroźniejsze z nich to produkty uboczne spalania tworzyw sztucznych – dioksyny i furany, które są
jednymi z najsilniejszych poznanych przez człowieka trucizn. Substancje te uwalniane są do atmosfery
wraz z dymem i w postaci pyłów oraz opadów atmosferycznych powracają do gleby, a następnie stają
się składnikiem roślin i w efekcie produktów żywnościowych. Podkreślić należy, że Polityka energetyczna Polski do 2030 r. kładzie nacisk również na wyeliminowanie emisji dioksyn i furanów, jednakże
ogranicza się w tym zakresie do sektora energetycznego, pomijając odbiorców końcowych.
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W związku z powyższym niezbędne jest promowanie wykorzystania na terenach niezurbanizowanych źródeł niskoemisyjnych, bezpiecznych dla człowieka i przyjaznych dla środowiska. Wszystkie te
wymogi spełnia LPG, czyli płynny gaz propan-butan. LPG może być stosowany jako źródło energii
cieplnej w systemie grzewczym centralnego ogrzewania, źródło energii do ogrzewania ciepłej wody
użytkowej, może zasilać także system klimatyzacyjny. Ponadto może być wykorzystywany do gotowania (jako źródło zasilania urządzeń gazowych w kuchni) oraz do oświetlania (lampy gazowe). Dużymi
zaletami LPG są także łatwość jego transportu, dostępność oraz cena.
Wskazane powyżej czynniki przesądzają o tym, że LPG stanowi doskonałe źródło energii na terenach
nieobjętych siecią gazową, a w odniesieniu do ogrzewania domów i pomieszczeń – także na terenach
objętych taką siecią. Promowanie wykorzystania gazu płynnego jako źródła energii wymaga przede
wszystkim szeroko zakrojonej akcji społecznej mającej na celu uświadomienie zagrożeń spowodowanych spalaniem odpadów i zachęcającej do wykorzystywania LPG. Z uwagi na koszt instalacji grzewczej na gaz płynny rozważyć należałoby również utworzenie systemu dofinansowania takich instalacji
na terenach nieobjętych zasięgiem sieci gazowej (np. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Jednakże podstawowym problemem w tym zakresie jest skuteczne egzekwowanie zakazu spalania
odpadów, co w efekcie skutkowałoby zwiększeniem wykorzystania niskoemisyjnych i efektywnych
źródeł energii. Zakaz spalania odpadów, poza specjalnymi obiektami i urządzeniami, wynika z ustawy
z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Zgodnie z przywołaną ustawą termiczne przekształcanie odpadów
(czyli ich spalanie) jest możliwe jedynie w przeznaczonych do tego celu spalarniach. Nieprzestrzeganie
zakazu termicznego przekształcania odpadów, poza spalarniami, zagrożone jest karą aresztu albo
grzywny (art. 71 ustawy o odpadach).
Poza nakazem spalania odpadów w przeznaczonych do tego celu spalarniach zapobieganiu niekontrolowanemu spalaniu odpadów służą także przepisy ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek
usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości ma obowiązek
udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką
organizacyjną lub podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie usług usuwania odpadów
komunalnych przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi lub okazanie, na żądanie
wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych (art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
Przedstawione powyżej przepisy składają się na spójny mechanizm obowiązku usuwania i zakazu
spalania odpadów przez właścicieli nieruchomości. Niestety przepisy dotyczące egzekwowania wskazanych zakazów i nakazów nie są tak przejrzyste i powodują wiele wątpliwości dotyczących sposobu
i zakresu ich stosowania.
Przepisy dotyczące kontrolowania wykorzystania i utylizacji odpadów kształtują się odmiennie w zależności
od tego, czy dany obiekt (nieruchomość) jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, czy stanowi
nieruchomość mieszkalną. W odniesieniu do nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, straż gminna (miejska) uprawniona jest do sprawdzania prawidłowości gospodarowania odpadami komunalnymi (tj. posiadanie przez właściciela nieruchomości pojemników na odpady i umowy na ich
wywóz). Ponadto nieruchomość taka może zostać poddana kontroli przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska właściwego urzędu miasta lub pracowników Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie
gospodarowania odpadami produkcyjnymi (np. karty przekazania odpadów, sposób ogrzewania obiektu).
Do wejścia na teren przedsiębiorstwa i prowadzenia czynności kontrolnych urzędnicy posiadają imienne
upoważnienia wydane na podstawie art. 379 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Zgodnie z przywołanym przepisem marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska i mogą
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upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych bądź funkcjonariuszy straży gminnych. Kontrolujący posiadający upoważnienie jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem
przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren; przeprowadzania badań lub
wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji
oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, a także
żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką
kontroli. Wątpliwości interpretacyjne budzi zakres upoważnienia dotyczący terenu nieruchomości:
„teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren”. Określenie „pozostały teren” może oznaczać
zarówno teren przyległy do budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, jak i teren
inny niż teren, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, czyli np. teren prywatny wraz
z obiektem mieszkalnym. Z tego względu powstaje wiele kontrowersji co do możliwości wstępu straży
gminnych (miejskich) na teren nieruchomości mieszkalnych; pracownicy wydziałów ochrony środowiska właściwego urzędu miasta i pracownicy inspektoratów ochrony środowiska takich uprawnień nie
posiadają.
W odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych funkcjonariusze straży mają prawo zażądać od właściciela nieruchomości aktualnej umowy na wywóz odpadów zgodnie z ustawą o odpadach. W odniesieniu do prawa wstępu na nieruchomość i przeprowadzenia kontroli na miejscu wiele gmin i miast
udziela strażnikom imiennych upoważnień na podstawie wspomnianego art. 379 ustawy – Prawo
ochrony środowiska, określając zakres przeprowadzanej kontroli i przyznając im prawo wstępu na
teren nieruchomości prywatnej3. Nie rozwiązuje to jednak wskazanych powyżej wątpliwości interpretacyjnych.
Inną przeszkodą o charakterze prawnym, utrudniającą upowszechnienie wykorzystania LPG, jest
konieczność uiszczania od instalacji zbiornikowych do przechowywania gazu płynnego podatku od
nieruchomości w świetle ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Instalacje
do przechowywania gazu ziemnego traktowane są jako część budynków i objęte są podatkiem od
nieruchomości. Zatem przeszkodę stanowi nie tylko sam koszt wybudowania instalacji na gaz płynny, lecz także koszt jej eksploatacji. Z tego względu postulowanym rozwiązaniem jest wyłączenie
instalacji do przechowywania gazu ziemnego spod wymienionej regulacji, np. poprzez wskazanie
tego typu budowli w katalogu wyłączeń, zawartym w art. 2 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych.
W aktualnym stanie prawnym najważniejszymi z problemów natury prawnej, ograniczających wykorzystanie LPG, jest opodatkowanie instalacji do jego przechowywania oraz opisana powyżej luka
prawna utrudniająca skuteczne egzekwowanie zakazu spalania odpadów. Odpady spalane są jako
źródło energii cieplnej najczęściej na terenach niezurbanizowanych, nieobjętych infrastrukturą sieci
gazowej, choć nie tylko, więc uzupełnienie wskazanej luki prawnej skutkowałoby znacznym zmniejszeniem skali spalania odpadów, a co za tym idzie – zwiększeniem wykorzystania źródeł niskoemisyjnych i łatwo dostępnych, w tym przede wszystkim gazu płynnego. Wymogi Polityki energetycznej Polski do 2030 r. przewidują zwiększenie wykorzystania źródeł efektywnych i niskoemisyjnych.
Instalacje zbiornikowe na gaz płynny są zatem nie do zastąpienia, zwłaszcza tam, gdzie możliwość
doprowadzenia innych nośników energii cieplnej jest ograniczona lub zbyt kosztowna.

Podsumowanie:

1.Polityka energetyczna Polski do 2030 r. w realizacji celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery pomija aspekt odbiorców na terenach niezurbanizowanych, nieobjętych infrastrukturą sieciową.
P. Piwecki, Co puszczamy z dymem?, „Przegląd Komunalny. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, Nr 3/2010.
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2. Odbiorcy na terenach niezurbanizowanych korzystają w dużej mierze z wysokoemisyjnych i szkodliwych dla środowiska źródeł energii cieplnej, m.in. spalają węgiel kamienny i odpady, które emitują
do atmosfery dioksyny i furany.
3. Istnieje konieczność zastąpienia tych źródeł źródłami niskoemisyjnymi, przyjaznymi dla środowiska,
np. LPG, który ze względu na szeroki zakres wykorzystania, łatwość jego transportu, dostępność
oraz cenę stanowi doskonałą alternatywę.
4. Dla efektywnej realizacji tego celu niezbędne jest nie tylko stworzenie systemu zachęt, lecz także
skuteczne egzekwowanie zakazu spalania odpadów.
5. Skuteczne egzekwowanie zakazu spalania odpadów natrafia jednak na barierę prawną w postaci
niespójności i trudności interpretacyjnych przepisów dotyczących kontrolowania obowiązku przekazywania odpadów do spalania w przeznaczonych do tego celu spalarniach, zwłaszcza w odniesieniu do właścicieli nieruchomości mieszkalnych.
6. Barierą prawną podnoszącą koszty użytkowania instalacji do przechowywania gazu płynnego jest
objęcie tego typu instalacji podatkiem od nieruchomości. Instalacje te powinny zostać objęte wyłączeniem spod obowiązku podatkowego.
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Bartłomiej Mayer

Dziennikarz gospodarczy z 16-letnim doświadczeniem zawodowym.
Pisze do „Rzeczpospolitej” oraz „Gazety Giełdy Parkiet”. Specjalizuje
się w szeroko rozumianej tematyce paliwowej oraz chemicznej.

Obraz ekologicznych źródeł
energetycznych w polskich mediach
O znaczeniu i sile oddziaływania mediów nikogo nie trzeba przekonywać. Dlatego warto prześledzić
to, jakie informacje na temat ekologicznej energii podaje i jakie opinie na ten temat kreuje polska
prasa. Jeśli do tego dodamy oceny pojawiające się w dyskusjach na internetowych forach, otrzymamy
obraz medialnych wpływów, które mają istotny wpływ na kształtowanie się postaw Polaków w kwestii
ekologicznych źródeł energii, w szczególności zaś ekologicznego ogrzewania.
Z badania, jakie w pierwszych dniach września 2010 r. przeprowadził ośrodek TNS OBOP, wynika m.in.,
że ponad połowa Polaków jest skłonna płacić więcej za energię, jeśli pochodzi ona ze źródeł odnawialnych. Trzech na pięciu naszych rodaków jest bowiem zdania, że właśnie taka energia jest najbardziej
ekologiczna.
Kwestie związane z ekologiczną energią, a najbardziej z ekologicznym ogrzewaniem, często pojawiają się w polskiej prasie, zwłaszcza jesienią, tuż przed rozpoczęciem tzw. okresu grzewczego. Jednak
obraz polskiego społeczeństwa i jego stosunku do ekologii, jaki wyłania się z medialnych relacji, jest
diametralnie inny niż to, co możemy wyczytać z cytowanych badań.
Należy oczywiście wziąć pod uwagę fakt, że prasa, ze swej natury, w znacznie większym stopniu
interesuje się sytuacjami wykraczającymi poza normę niż sytuacjami mieszczącymi się w niej. Z kolei
jednak opisywane przez media wydarzenia i zachowania – nawet jeśli mają marginalny charakter –
w szerokim odbiorze społecznym – bardzo często urastają do rangi wydarzeń i zachowań powszechnych, a przynajmniej mających dużo większy zasięg i znaczenie, niż to następuje w rzeczywistości.
Nie można jednak od tego abstrahować, ponieważ – jak już wspomniano na wstępie – właśnie doniesienia
medialne mają bardzo istotny wpływ na kształtowanie się nie tylko opinii, lecz także zachowań odbiorców
informacji. Na tej bazie znacznie łatwiej o powstanie mechanizmu usprawiedliwienia samego siebie, także
w kwestiach ekologii. Czytelnik jest skłonny myśleć: „owszem, może moje postępowanie nie jest dobre,
ale i tak jest lepsze niż postępowanie bardzo wielu innych ludzi” albo „wobec skutków masowego nieekologicznego zachowania innych, skutki mojego zachowania są znikome, minimalne, pomijalne...”.
Warto również zauważyć, że spore znaczenie dla kształtowania się opinii społecznej ma prasa lokalna.
Łączny zasięg i czytelnictwo ukazujących się lokalnie periodyków (najczęściej tygodników) są bowiem
znacznie większe niż zasięg i czytelnictwo pism regionalnych. Te z kolei (w sumie) są chętniej i powszechniej czytane niż gazety ogólnopolskie.
Spójrzmy zatem, jaki obraz społecznych zachowań w kontekście ogrzewania czy szerzej – energii kreują
polskie media. Sięgnijmy najpierw do jednego z ostatnio opublikowanych tekstów na ten temat.
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„Express Bydgoski” (gazeta codzienna ukazująca się w Bydgoszczy i okolicach) w pierwszych dniach
października 2010 r. informował w tytule jednego z tekstów: „Nieekologiczne ogrzewanie w ofensywie”. Dziennik pisał dalej, że „moda na nieekologiczne paliwo ma czysto ekonomiczne uzasadnienie”, następnie przytaczał wiele argumentów (niekoniecznie uzasadnionych), które mogłyby usprawiedliwiać ewentualne sprzeczne z ekologią zachowanie czytelników:
– właśnie nastąpiła kolejna podwyżka gazu,
– węgiel i jego pochodne, takie jak brykiet, prawdopodobnie jeszcze podrożeją (Polacy mieliby, zdaniem autora, wykupywać węgiel na zapas),
– węgla jest znacznie mniej niż w latach 90.,
– węgiel jest gorszej jakości niż w latach 90.,
– niemal nie do zdobycia jest – w opinii cytowanych w tekście osób – bardziej ekologiczny od zwykłego węgla koks.
Obraz, jaki wyłania się z dalszej części tekstu, nie jest optymistyczny. Z jednej strony dowiadujemy
się, że „pracownicy składów obserwują, że przyjeżdżają do nich nowi klienci wystraszeni wieściami,
że Rosjanie zakręcą gazowy kurek dla Polski i kupują węgiel na ‚strategiczny’ zapas, gdyby nastąpiła
przerwa w dostawach gazu”. Konkluzja autora jest prosta – inwestycja w ogrzewanie gazowe nie
jest perspektywiczna. Nie ma przy tym rozróżnienia, czy miałoby chodzić o gaz sieciowy czy o płynny.
Można przypuszczać, że autor nie ma do końca świadomości zasadniczych różnic, jakie związane
są z zakupem i użytkowaniem jednego i drugiego. Rozwiązanie, jakie podsuwa dziennik, jako najbardziej rozsądne, to zachowanie, które staje się w dodatku powszechne: coraz więcej osób wraca
do tradycyjnego ogrzewania, jest boom na węgiel – mówi bowiem jeden ze znających się na rzeczy
rozmówców gazety.
Z kolei jednak zainstalowanie pieca węglowego wcale nie musi obligować do palenia właśnie nim.
Trudno go bowiem dostać, jest coraz droższy i coraz gorszej jakości. W tej sytuacji dla czytelnika gazety usprawiedliwione może być używanie czegoś innego np. drewna.
Dodajmy, że jak wynika z najnowszych badań TNS OBOP, właśnie drewno jest przez dużą część Polaków (ponad jedną czwartą respondentów) uważane za jedno z najbardziej ekologicznych źródeł
energii. Niestety prawda jest zupełnie inna. Wiele badań dowodzi, że spalaniu drewna towarzyszy
emisja różnych, w dużej części szkodliwych, substancji, podobnych do tych, jakie wypuszczane są do
atmosfery przy spalaniu plastików. Gaz ziemny (i prąd) to – w opinii ankietowanych przez ośrodek TNS
OBOP – dopiero kolejne na liście, najbardziej ekologiczne źródło energii.
„Do niedawna opalanie drewnem w piecu było najtańszym ogrzewaniem” – pisze wprawdzie bydgoski dziennik, ale zaraz dodaje: „od zeszłego roku drewno podrożało u niektórych dostawców nawet
o 30 proc.”. Dalej dowiadujemy się, że na podrożenie surowca miało wpływ m.in. zaostrzenie wydawania pozwoleń w Lasach Państwowych na wycinkę drzew, a właściciele składów ostrzegają, że jeszcze przed końcem tego roku ceny drewna mogą wzrosnąć. Autor nie pisze tego wprost, czy palenie
drewnem jest obecnie uzasadnione ekonomicznie, jednak z dalszego opisu zachowań mieszkańców,
którzy poszukują alternatywy wobec drewna jako opału, wynika jasno, że jest z całą pewnością znacznie mniej opłacalne, niż było wcześniej.
Można się, rzecz jasna, spierać co do wymowy zacytowanego artykułu albo co do odczuć, jakie pojawiają się u czytelników po jego lekturze. Doraźna ankieta, przeprowadzona na potrzeby niniejszego
tekstu wśród kilku osób, wskazuje jednak na to, że oceny są zbieżne: artykuł może, choć niekoniecznie w sposób intencjonalny, dawać przyzwolenie i usprawiedliwiać zachowania jawnie sprzeczne
z postawą proekologiczną.
Spójrzmy teraz na to, jakie wzorce bywają popierane przez lokalne władze i propagowane przez media. „Węgiel wciąż jest najtańszy, a jego spalanie coraz bardziej ekologiczne” – przekonywał kilka lat
temu w jednym z lokalnych dzienników Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. Było to podczas współ-
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finansowanej przez urząd miasta akcji wymiany starych pieców węglowych na nowe. Zdecydowana
większość mieszkańców Tychów postanowiła wtedy zainstalować w domu nowe piece właśnie na
węgiel, chociaż miała do wyboru również piece olejowe oraz gazowe. Trudno się jednak dziwić takiemu wyborowi, skoro w przedsięwzięcie zaangażowała się – także finansowo – Kompania Węglowa
(rejon objęty akcją to przecież jej matecznik). Inaczej było jednak np. w Gdańsku, w którym już przed
pięciu laty miejskie władze współfinansowały wymianę pieców węglowych na ekologiczne ogrzewanie gazowe, olejowe lub elektryczne.
Oczywiście taką akcję znacznie trudniej byłoby zorganizować np. na Śląsku czy na Lubelszczyźnie, czyli
w rejonach, w których wydobywa się węgiel. Jednak przykład Pomorza pokazuje, że w Polsce można
skutecznie promować systemy energetyczne oparte na gazie, znacznie bardziej ekologiczne.
Relacje prasowe – co pokazują powyższe przykłady – odnoszą się najczęściej do sytuacji, które można zaobserwować w większych miastach. Znacznie rzadziej można spotkać w mediach doniesienia
dotyczące miast powiatowych czy jeszcze mniejszych miejscowości. Jednak czy to oznacza, że problem dotyczy wyłącznie albo przede wszystkim mieszkańców Bydgoszczy, Olsztyna czy Zielonej Góry?
Z pewnością nie. Prasa codzienna adresowana jest jednak najczęściej właśnie do mieszkańców największych skupisk ludzkich i dlatego koncentruje się na problemach aglomeracji (choć uwzględnia
przy tym także przedmieścia).
Z kolei tygodniki czy inne periodyki, ukazujące się lokalnie np. w miastach powiatowych czy gminach,
często koncentrują się na innego rodzaju tematyce niż ekologia czy zrównoważony rozwój. Ponadto
stawiają wciąż na tradycyjny kanał dystrybucji, jakim są wydania papierowe i dlatego też są w mniejszym stopniu niż dzienniki eksponowane w Internecie. Nie przypadkiem więc kwestie ekologicznych
i bezpiecznych rozwiązań energetycznych (w tym także technologii wykorzystujących gaz płynny),
w takich miejscowościach, jak Szczawnica, Reszel czy Bieliny, do czasu inicjatywy „Gaspol kibicuje
klimatowi”, czy program FREE spotykane były sporadycznie. Wydaje się w tej sytuacji, że te projekty
już zaczęły odgrywać ważną rolę informacyjną, a być może także rolę edukacyjną.
Uzasadniona jest zapewne także teza, że uruchomienie programu FREE już uaktywniło przynajmniej
część społeczności lokalnych w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań energetycznych. Przykładami
mogą tu być gmina Raciechowice czy pomorskie Debrzno.
Dlaczego dotychczas lokalne media bardzo często po macoszemu traktowały kwestie ekologicznych systemów energetycznych? Powodów jest z pewnością wiele. Można się domyślać, że poziom edukacji ekologicznej wśród mieszkańców obszarów pozamiejskich jest niższy niż w społeczności miejskiej. Jednak
takie podejście z pewnością przekłamywałoby rzeczywistość. Prasa często zajmuje się sprawami ekologii
w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne (tzw. interwencje redakcyjne). Na obszarze pozamiejskim,
gdzie zabudowa jest zdecydowanie mniej zwarta niż w miastach, okazji do tego typu interwencji jest też
istotnie mniej. Między innymi z tego powodu problematyka ekologii mniej absorbuje lokalne redakcje.
Wróćmy jeszcze do wspomnianej już wcześniej kwestii opalania drewnem, które – w opinii dużej części Polaków – jest jednym z bardziej ekologicznych sposobów pozyskiwania energii cieplnej. Okazuje
się, że na internetowych forach znaleźć można skrajnie różne opinie na ten temat.
„99 proc. wiadomości, jakie można znaleźć przez Google na ten temat, wskazuje na ekologiczne walory palenia drewnem. Ale większość tych stron to artykuły sponsorowane producentów kominków,
pieców i systemów grzewczych opartych na spalaniu drewna i brykietów drzewnych” – pisze jeden
z internautów na forum.biolog.pl (Ogólnopolski Dziennik i Naukowy Portal Społecznościowy).
W internetowych dyskusjach na ten temat przewija się wiele argumentów przeciwko tego typu ogrzewaniu. Wystarczy wymienić kwestię obecności dioksyn w popiele i spalinach, jakie powstają podczas
spalania drewna poza instalacjami przemysłowymi. Chodzi zazwyczaj o trujące substancje, które są
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uwalniane podczas utleniania PCW, ale również materiałów organicznych, takich jak drewno czy słoma (także, w dość powszechnej opinii, uważana za ekologiczne źródło energii cieplnej).
W dyskusjach w sieci padają czasami bardzo wyszukane i poparte autorytetami argumenty. „Dzieci
chore na astmę dobrze czują się w suchych i ciepłych pomieszczeniach ogrzewanych metodą zamkniętą, najlepiej za pomocą energii elektrycznej – twierdzi profesor Kurzawa” – pisze jeden z internatów, choć nie odwołuje się do żadnej konkretnej publikacji (prof. Ryszard Kurzawa, wybitny polski
pediatra i pulmonolog – BM).
Lech Kowalewski w felietonie zamieszczonym na wortalu kominki.org pokusił się o podsumowanie
toczącej się w sieci dyskusji dotyczącej ekologicznego ogrzewania. Przeanalizował posty, które pojawiły się na portalu Onet.pl. Zauważa, że najsilniejszą grupą przeciwników palenia drewnem są zwolennicy miału i węgla. „Dla nich rozmowa o ekologii to ‘ściema’ dla bogatych, kaprys powodowany
pseudoekologicznymi pobudkami”.
Zwolenników ogrzewania wykorzystującego, jako paliwo, ropę naftową już się nie spotyka. Silne jest
za to lobby gazowe (rozumiane oczywiście jako grono zwolenników tego typu ogrzewania, a nie lobby gospodarczo-polityczne), które podkreśla zalety tego paliwa, wskazując na:
– niski koszt transportu,
– wysoką wartość energetyczną,
– techniczne zaawansowanie urządzeń do spalania, pozwalających na najczystszą emisję,
– wygodę, czystość i całkowite zautomatyzowanie obsługi.
Autor uważa, że z perspektywy zwolenników gazu ziemnego urządzenia na paliwa drzewne to archaiczny pomysł, który „odżywa tylko w okresach zwyżek cenowych na rynku ropy naftowej i gazu
ziemnego, a potem odkładany jest do lamusa”.
Dostrzec można również coraz liczniejsze grono propagatorów biogazu i suchej fermentacji biomasy
pozwalającej na wyprodukowanie czystego gazu z wszystkimi jego zaletami, a także rosnącą w siłę
grupę entuzjastów ogrzewania roślinnymi paliwami płynnymi w postaci estrów olejowych lub alkoholi. Najostrzejsze, zdaniem Kowalewskiego, są głosy „twardych ekologów” domagających się całkowitego wyeliminowania zanieczyszczania powietrza, wyliczających rodzaj i ilość trucizn emitowanych
z kominów przy spalaniu drewna.
„Każda z przedstawionych stron posiada swoje racje. Prawda jak zawsze leży zapewne gdzieś pośrodku.
Wszystko wskazuje na to, że każda z form paliw, obojętnie czy to w postaci gazowej, płynnej, czy stałej,
coraz częściej znajduje swoje ‘odnawialne’ ekwiwalenty i są one coraz chętniej stosowane przez klientów. I to jest chyba najważniejsze. Wbrew oczekiwaniom ostatniej opcji, rozwój raczej będzie się odbywał przez doskonalenie każdej z form paliw i urządzeń do ich spalania” – podsumowuje autor analizy.
Na koniec dodajmy, że w sieci spotkać też można postawy skrajne. „Czy jest jakaś ekologiczna
forma ogrzewania domostwa?” – pyta jeden z uczestników forum dyskusyjnego. I sam sobie odpowiada: „Nie ma!”. Trudno nie przyznać racji stwierdzeniu, które pada dalej: „nawet kocioł posiadający wszelkie możliwe ekologiczne świadectwa, opalany nieumiejętnie i złym opałem to będzie
nieekologiczny”.

Podsumowanie

Powyższe relacje należy odróżnić od opinii samego autora niniejszego tekstu. Są one bowiem jedynie
przeglądem opinii, jakie można spotkać w mediach oraz na stronach internetowych traktujących
o sprawach ekologii, systemów energetycznych dla gospodarstw domowych czy ogrzewania domów.
Autor niniejszego tekstu ze swej strony chce natomiast zwrócić uwagę na kilka kwestii, które mogą
być istotne dla kształtowania nowego poglądu na te kwestie, w szczególności zaś dla zwolenników
ogrzewania gazem płynnym, którzy chcieliby lansować właśnie tego typu paliwo.
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1. Rekomendowanie takiego paliwa, niezależnie od jego ekologicznych walorów, z pewnością wcześniej czy później spotka się ze sprzeciwem lub oporem ze strony lobby węglowego. Polska to – jak
powszechnie wiadomo – wciąż kraj węglem stojący. Lobby związane z tym paliwem jest więc u nas
szczególnie silne (zwłaszcza na Śląsku, ale także w innych regionach).
2. G
 az jest generalnie – niezależnie czy chodzi o gaz ziemny czy o gaz płynny – uważany u nas
za paliwo pochodzące z importu (inna sprawa, że dość spory odsetek zużywanego w Polsce
gazu pochodzi ze złóż krajowych). To z kolei przekłada się na kwestię tzw. bezpieczeństwa
energetycznego oraz polityki państwa, zwłaszcza że gros błękitnego paliwa, jakie trafia do nas
z zagranicy, pochodzi z Rosji. Pojawiające się prawie co roku kłopoty z dostawami do Polski
gazu ziemnego, ograniczeniami tłoczeń czy zmniejszeniem dostaw do zakładów produkcyjnych są szeroko relacjonowane przez media. Wszystko to sprawia, że ekologiczne walory gazu
w zbiorowej świadomości nikną na drugim lub trzecim planie za „geopolitycznymi wadami”
tego paliwa.
3. Trudno się jednak dziwić takiej ocenie, skoro różnice, jakie istnieją między gazem ziemnym a gazem płynnym, nie są powszechnie znane. Zaryzykować można nawet tezę, że nie zna ich nie tylko
statystyczny Kowalski, lecz także wiele osób, które na co dzień zajmują się w mediach tego typu
tematyką. Tymczasem w przypadku gazu niesieciowego nie można w ogóle mówić o wstrzymaniu
dostaw. W tym aspekcie gaz płynny różni się od gazu ziemnego, sprowadzanego w większości
z Rosji, szeroką dywersyfikacją źródeł pozyskania surowca. To sprawia, że można liczyć na stabilność dostaw w każdych okolicznościach. Być może celowe byłoby w tej sytuacji przeprowadzenie
kampanii informacyjnej skierowanej do przedstawicieli mediów, ale przy okazji także np. lokalnych
decydentów (radnych, wójtów, urzędników municypalnych).
4. O
 grzewanie gazowe napotyka i może wciąż napotykać na różnego rodzaju przeszkody natury ekonomiczno-podatkowo-prawnej. Przykładem na to może być jedna z ostatnich decyzji
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzekł pod koniec października, że od przydomowej instalacji gazowej należy płacić podatek od nieruchomości. Postanowienie to jest kontrowersyjne, szczególnie że sędziowie przyznają, iż „zbiornik nie jest
budowlą według prawa budowlanego”, jest nią jednak, w ich ocenie, „zgodnie z prawem
podatkowym”.
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Dariusz Ciepiela
Dziennikarz magazynu „Nowy Przemysł”.

Perspektywy rozwoju terenów
pozamiejskich w aspekcie dostępności
źródeł energii
Pomijany potencjał energetyczny obszarów wiejskich

Obszary wiejskie zajmujące większość terytorium Polski, gdzie przebywa ok. 38% jej mieszkańców, są
marginalnie traktowane w polityce energetycznej.
Same tylko użytki rolne zajmują ok. 50,8% terytorium Polski, zaś wszystkie tereny wiejskie stanowią
ok. 93% jej obszaru. Na wsi mieszka ok. 38% (ponad 14 mln) obywateli Polski. Z samego rolnictwa
utrzymuje się jednak tylko nieco ponad 16% zatrudnionych w Polsce, ok. 55% pracuje w sektorze
usług, a ok. 27% w przemyśle. Przeważająca większość mieszkańców wsi pozbawiona jest dostępu
do sieci gazowej, oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Problemów oraz potencjału terenów wiejskich nie
uwzględniono jednak w wystarczającym stopniu przy planowaniu i realizacji polityki energetycznej.

Zielona wieś

W Polityce energetycznej Polski do roku 2030, przyjętej przez rząd w listopadzie 2009 r., określono 6
priorytetów, którymi są: poprawa efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw
i energii, dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki
jądrowej, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
W Polityce energetycznej stwierdzono, że istotnym elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego jest rozwój energetyki rozproszonej, wykorzystującej lokalne źródła energii. Rozwój tego typu
energetyki pozwala również na ograniczenie inwestycji sieciowych, w szczególności w system przesyłowy.
W dokumencie podkreślono, że energetyka odnawialna to zwykle niewielkie jednostki wytwórcze
zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych. Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się również do
rozwoju słabiej rozwiniętych regionów bogatych w zasoby energii odnawialnej.
Dokument stwierdza, że system zachęt dla energetyki rozproszonej, w postaci systemów wsparcia dla odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji, będzie skutkował znacznymi inwestycjami
w energetykę rozproszoną. Jak zapowiedziano, wspierane będzie zrównoważone wykorzystanie
poszczególnych rodzajów energii ze źródeł odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy szcze-
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gólnie preferowane będą rozwiązania najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem
różnych technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa ciekłe, w szczególności biopaliwa II generacji. Niezwykle istotne będzie wykorzystanie biogazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i innych odpadów. Docelowo zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację
rozproszoną. W zakresie energetyki wiatrowej przewiduje się jej rozwój zarówno na lądzie, jak i na
morzu. Istotny również będzie wzrost wykorzystania energetyki wodnej, zarówno małej skali, jak
i większych instalacji, które nie oddziałują w znaczący sposób na środowisko. Wzrost wykorzystania
energii geotermalnej planowany jest poprzez użycie pomp ciepła i bezpośrednie wykorzystanie wód
termalnych. W znacznie większym niż dotychczas stopniu zakłada się wykorzystanie energii promieniowania słonecznego za pośrednictwem kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii
fotowoltaicznych.

Inwestycje ruszyły

Z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wynika, że według stanu na 6 września 2010 r. moc zainstalowana elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii wynosiła 2363,391 MW. Prawie
45,5% (1076,312 MW) mocy OZE stanowią farmy wiatrowe, a 40,2% (949,024 MW) elektrownie
wodne. Na trzecim miejscu są elektrownie na biomasę z udziałem ok. 11% (259,49 MW), a na czwartym biogazownie z blisko 3-procentowym udziałem (78,553 MW). Moc elektrowni słonecznych to
natomiast zaledwie 0,012 MW.
Patrząc na realizowane i planowane inwestycje przedsiębiorstw energetycznych dotyczących OZE,
można dostrzec koncentrację na energetyce wiatrowej i spalaniu biomasy. Szczególnie duży boom
widoczny jest w energetyce wiatrowej. PSE Operator uzgodnił i określił już warunki przyłączenia farm
wiatrowych do sieci elektroenergetycznej na obszarze całego KSE w wysokości mocy przyłączeniowej około 12 tys. MW. Można się jednak spodziewać, że duża część tych projektów wiatrowych nie
powstanie.
Pod koniec 2010 r. przedsiębiorstwa energetyczne planowały realizację wielu inwestycji wykorzystujących biomasę – współspalanie biomasy z węglem lub kotłów opalanych w 100% biomasą. Zapotrzebowanie na biomasę w Polsce znacząco rośnie, a dostawcy nie zawsze są w stanie zapewnić dostawy
o odpowiedniej jakości i wystarczającej ilości. Stąd rozpoczął się już import biomasy do Polski.
Rośnie zainteresowanie inwestycjami w biogazownie, które jest wspierane przez działania rządowe.
Rada Ministrów 13 lipca 2010 r. przyjęła „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach
2010–2020”. Dokument zakłada powstanie do 2020 r. biogazowni wykorzystującej biomasę pochodzenia rolniczego w każdej gminie, która posiada warunki do uruchomienia takiego przedsięwzięcia.
„Kierunki” wskazują najważniejsze bariery prawno-administracyjne oraz przepisy, które powinny zostać wprowadzone, aby umożliwić rozwój biogazowni rolniczych. W ciągu roku od daty przyjęcia
programu przez Radę Ministrów właściwi ministrowie będą zobowiązani do przygotowania prawa,
które ułatwi inwestycje w tym sektorze.
Dokument przedstawia także możliwości współfinansowania tego typu instalacji ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej. Są to m.in.: Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko, Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalne Programy Operacyjne
na lata 2007–2013.

Góralu, czy Ci nie żal?

Duża część elementów polityki energetycznej państwa, jak np. rozwój OZE, może być wspomagana
przez samorządy lokalne. Z tym jednak nie jest najlepiej. Artykuł 7 ustawy o samorządzie gminnym
mówi, że do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym
zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. Z kolei art. 18 ustawy Prawo energetyczne
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mówi, że do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa
gazowe należą m.in. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe na obszarze gminy.
Z badań Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie (IGCP) wynika, że jedynie 44% gmin posiada założenia do planów zaopatrzenia w energię, ale tylko 10% gmin – plany odnoszące się do lokalnych
uwarunkowań, 30% gmin – plany tylko po to, aby zrealizować ustawowy obowiązek. W przygotowanych planach można spotkać nierzadko wyjątkowej klasy ciekawostki, tak jak to było w przypadku jednej z gmin z południowej części województwa dolnośląskiego, która w planie zaopatrzenia
w energię elektryczną zamieściła czterostronicowy opis energetyki fal morskich. Opis kończył się konstatacją, że w tej gminie energii fal morskich nie da się wykorzystać, ponieważ jest to gmina o charakterze górskim. Eksperci podkreślają, że rzadkością jest, aby lokalne plany zaopatrzenia w energię były
zintegrowane z polityką przestrzenną gmin lub działaniami przedsiębiorstw energetycznych.
Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera propozycje zmian w części prawa energetycznego, zgodnie z którymi gminy miałyby się stać pełnoprawnym partnerem w dyskusji z przedsiębiorstwami energetycznymi przy
realizacji swojej polityki w zakresie zaopatrzenia w energię, ciepło i gaz. Projekt nowelizacji ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 13 września 2010 r. został przyjęty przez Komitet
Stały Rady Ministrów i 15 września 2010 r. skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Po
jej rozpatrzeniu projektem zajmie się Rada Ministrów, a następnie ustawa trafi do Sejmu.

Tanie i tradycyjne nośniki energii

Inwestycje w odnawialne źródła energii, nawet niewielkiej mocy, takie jak biogazownie czy instalacje
wykorzystujące energię słoneczną, to poważne przedsięwzięcie organizacyjne i finansowe. Dlatego
mieszkańcy wsi w ogromnej większości wykorzystują tradycyjne i raczej tanie źródła energii.
Z badania „Energia na terenach pozamiejskich”, przeprowadzonego przez TNS OBOP we wrześniu
2010 r., wynika, że istnieje bardzo duża dysproporcja w liczebności kategorii użytkowników tradycyjnych źródeł energii (głównie węgla i drewna) oraz pozostałych – w szczególności osób korzystających
z energii odnawialnej. Węgiel oraz drewno wciąż są głównymi nośnikami energii na terenach wiejskich.
Wielu badanych deklarowało chęć podłączenia się do sieci gazu ziemnego, traktowanego jako wygodne źródło energii. Podstawowymi problemami były oczywiście aktualny brak dostępu do sieci, ale
również niemożność zebrania wystarczającej liczby osób, aby doprowadzić gaz do danej miejscowości. Alternatywą dla gazu ziemnego może być gaz płynny, który można wykorzystywać m.in. w kuchni, do ogrzewania budynków oraz produkcji energii elektrycznej.
Z badania „Energia na terenach pozamiejskich” wynika, że na obszarach wiejskich stosunkowo niewiele jest instalacji wykorzystujących OZE.
W przypadku kolektorów słonecznych barierą jest – obok konieczności zapewnienia dodatkowego,
poza słonecznym, źródła energii – cena kolektorów. Dla wielu badanych koszty takiej inwestycji są
ceną zaporową, choć w badanej grupie pojawili się respondenci, którym udało się uzyskać dofinansowanie. Byli jednak też tacy, którym go nie przyznano.
Z kolei geotermia to najmniej znane i zdecydowanie najrzadziej spotykane rozwiązanie. Budzi obawy
jako, zdaniem badanych, źródło niesprawdzone i dla wielu zbyt kosztowne.
Wśród badanych pojawiały się również bardzo złożone systemy ogrzewania: posiadacze ogrzewania
geotermicznego korzystali równocześnie z solarów. Wszystkie urządzenia były razem spięte i podłączone do zasobnika wody akumulującego ciepło, w efekcie czego podłoga ogrzewana była ciepłym
powietrzem. Całość kontrolowały czujniki i monitory obsługiwane przez komputer.
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Żadna z badanych osób nie była użytkownikiem energii wiatru, w zaledwie dwóch gospodarstwach
domowych (wyposażonych w najbardziej zaawansowane technologie grzewcze w badanej grupie)
zastanawiano się nad takim rozwiązaniem. Zwykle takie inwestycje planuje się ze współudziałem
sąsiadów bądź z możliwością odsprzedania nadwyżek energii lokalnym przedsiębiorstwom energetycznym.
Wyniki badań wskazują, że wiatraki wydają się kuszącą perspektywą dla wielu respondentów, często
jednak pozostają w sferze planów z uwagi na wysokie koszty i złożoność takiej inwestycji. Istnieje
jednak prawdopodobieństwo, że to rozwiązanie będzie zyskiwać na popularności.

Niska emisja, czyli problem wysokiej rangi

Wykorzystywanie tradycyjnych paliw, takich jak węgiel czy drewno, prowadzi często do negatywnych
skutków środowiskowych. Spalanie węgla w domowych instalacjach (zarówno w obszarach miejskich, jak i wiejskich) często odbywa się w nieefektywny sposób tanim węglem o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Poza negatywnym oddziaływaniem na środowisko zawarte
w emitowanych do powietrza spalinach tlenki węgla, siarki i azotu, groźne związki chloru, fluoru
i metali ciężkich oraz pyły wraz z kancerogennymi smołowymi aerozolami są przyczyną wielu chorób
i schorzeń. Obowiązujące w Polsce przepisy wymuszają redukcję zanieczyszczeń emitowanych przez
duże zakłady przemysłowe, producentów energii elektrycznej i ciepła, jednak niska emisja pozostaje
bez kontroli.
Często, poza węglem, w domowych piecach spalane są różnego rodzaju odpady, w tym plastiki,
powodujące większe zanieczyszczenia niż węgiel. Być może spalanie odpadów w domach zostanie zmniejszone poprzez wejście w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, którą Rada Ministrów przyjęła 19 października 2010 r. W założeniach do projektu
nowelizacji ustawy przyjęto rozwiązania, dzięki którym gminy przejmą obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie projekt przewiduje wzmocnienie funkcji kontrolnych gmin tak, aby mogły one monitorować działania podejmowane zarówno przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców odbierających od nich odpady
komunalne. Gminy wchodzące w skład regionów gospodarki odpadami komunalnymi, które są
określone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami, będą zobowiązane do budowy i utrzymania instalacji.
Zdaniem Ministerstwa Środowiska wprowadzenie nowych przepisów umożliwi uszczelnienie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewni ich selektywne zbieranie u źródła. Zmniejszy się ilość odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska.
Zwiększy się liczba nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu oraz unieszkodliwiania odpadów. Nowe regulacje pozwolą również całkowicie wyeliminować nielegalne składowiska odpadów
(np. wyrzucanie śmieci do lasów).

Cele „wiszące na drucie”

Rozwój rozproszonych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych i biogazowi, uzależniony jest od
inwestycji w modernizację i rozbudowę przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych.
W wielu miejscach, gdzie inwestorzy chcieliby budować farmy wiatrowe, nie ma sieci energetycznych.
Instalacje mikrogeneracji, takie jak biogazownie, które mogłyby sprzedawać nadwyżki energii przedsiębiorstwom energetycznym, wymagają podłączenia do sprawnie działającej sieci energetycznej –
a takiej w wielu częściach Polski nie ma.
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wynika, że w 2008 r. 55% linii przesyłowych o napięciu 220
kV było w wieku dopuszczalnym dla ich eksploatacji (do 40 lat), 33,3% miało od 40 do 50 lat, a powyżej 50 lat eksploatowano 11,7% tych linii. Średni czas używania linii o napięciu 400 kV wynosił 27
lat, w tym do 27 lat było 52,7% linii, w wieku 27–40 lat – 40,5%, a w wieku powyżej 40 lat – 6,7%
linii. Nie zawsze wystarczające było powiązanie sieci przesyłowej, obsługiwanej przez spółki, z innymi
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regionami. NIK zwraca także uwagę, że nakłady inwestycyjne nie zaspokajały potrzeb w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznych.
Zły jest także stan części sieci dystrybucyjnych. W zasobach majątkowych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) znajdują się linie 110 kV i niższych napięć, wybudowane blisko 50 lat temu,
o znacznym stopniu zużycia i wysokiej awaryjności.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego konieczny jest wzrost nakładów na inwestycje sieciowe, zarówno budowę nowych obiektów, jak i inwestycje odtworzeniowe, automatyzację sieci czy
wdrażanie nowych technologii pozwalających na optymalizację strat sieciowych.
Z danych PSE Operator wynika, że do 2015 r. w Polsce powinno powstać ok 2,2 tys. km nowych linii
400 kV i 11 nowych stacji elektroenergetycznych na terenie całego kraju. Dodatkowo należy zmodernizować ok. 1,5 tys. km istniejących linii 220 kV. Szacunkowy koszt tych zamierzeń opiewa na 8,5
mld zł.
Co roku na inwestycje sieciowe wydawanych jest kilka miliardów złotych. Tylko w 2009 r. sam PSE
Operator przeznaczył na inwestycje 837 mln zł, plany Operatora na 2010 r. przewidywały inwestycje
w wysokości ok. 751 mln zł. Dodatkowo, każdy OSD co roku prowadzi inwestycje wartości kilkuset
mln zł – w 2009 r. Enea Operator na inwestycje sieciowe wydała ok. 400 mln zł, Energa Operator
ponad 750 mln zł, Polska Grupa Energetyczna 861,8 mln zł, RWE Stoen Operator 175 mln zł, Tauron
806 mln zł, a Vattenfall Distribution Poland 258 mln zł.
Rozwiązaniem problemów z dostawami energii elektrycznej może być zainstalowanie zespołu prądotwórczego na gaz ziemny lub płynny. Na polskim rynku jest coraz więcej dostawców tych urządzeń.

Zadbać o energetyczny rozwój terenów wiejskich

Zapewnienie stabilnych dostaw bezpiecznych, czystych i niedrogich nośników energii oraz odpowiedniej jakości energii elektrycznej na obszarach wiejskich i podmiejskich powinno być celem nie tylko
polityki energetycznej państwa, lecz także polityki gospodarczej i społecznej. Bez zagwarantowania
przyjaznych w użyciu i ekologicznych źródeł energii nie można myśleć o rozwoju obszarów wiejskich.
Jedną z inicjatyw, których głównym celem jest energetyczny rozwój obszarów wiejskich, jest Forum
Rozwoju Efektywnej Energii. To część ogólnoeuropejskiej kampanii, której celem jest zwrócenie uwagi na problem niedostatków energetycznych na obszarach wiejskich. Można to osiągnąć poprzez
zwiększanie świadomości samych mieszkańców wsi – informując ich o dostępnych technologiach
energetycznych i sposobach ich wykorzystania – oraz decydentów różnego szczebla, poczynając od
władz lokalnych (sołtys, wójt), poprzez władze wojewódzkie, aż do szczebla centralnego (parlament,
ministerstwa). Przy odpowiedniej edukacji oraz wsparciu mieszkańcy wsi oraz terenów podmiejskich
mogą mieć ogromną rolę w osiągnięciu przez Polskę celów polityki energetycznej Unii Europejskiej.
Zwiększenie efektywności energetycznej, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz
ograniczenie emisji CO2 będą korzystne także dla mieszkańców wsi.
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Adam Kubiak

Radca prawny, przewodniczący Komis ji Prawnej Polskiej Organizacji
Gazu Płynnego od 2002 r.

Proekologiczne tendencje
w polskim prawie?
20 października 2009 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie rodzajów programów
i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (Dz.U. nr
187, poz. 1445).
Jednym z projektów, jakie są wymienione w rozporządzeniu, jest unikanie lub redukcja emisji gazów
cieplarnianych w sektorze transportu. W punkcie 4 paragrafu 2 znajduje się następujący zapis: „(…)
zastępowanie silników spalających olej napędowy lub benzynę silnikami spalającymi gaz ziemny, silnikami spalającymi LPG, silnikami hybrydowymi, silnikami elektrycznymi oraz silnikami przystosowanymi
do spalania biopaliw ciekłych (…)” .
Dodatkowo branży LPG dotyczy zapis o zamianie „(…) paliw innych niż silnikowe na paliwa niskoemisyjne w sektorach innych niż transport (…)”.
Takie stanowisko to dobry prognostyk dla branży sektora LPG, jednak samo rozporządzenie jest jedynie dokumentem wyznaczającym strategiczne kierunki.
Z kolei państwa „starej” Europy idą zdecydowanie dalej w działaniach na rzecz ochrony środowiska
przy silnej promocji LPG jako zamiennika dla paliw wysokoemisyjnych. Wymienić tu można stosowanie nie tylko stref zakazu poruszania się pojazdów emitujących związki szkodliwe, lecz także dużego
zróżnicowania stawek podatku akcyzowego na wysokoemisyjne nośniki energii, przy jednoczesnym
obniżaniu i wieloletnich deklaracjach niezmienności stawek tego podatku na LPG.
Czy proekologiczne tendencje zostaną zaadoptowane również w Polsce? Czy instytucje rządowe rozpoznają aktywne działania na rzecz poprawy środowiska? Czy stwierdzenie w rozporządzeniu „o unikaniu i redukcji” przełoży się na konkretne działanie? Takim działaniem byłaby ustawowa deklaracja
o zwolnieniu od podatku akcyzowego LPG zużywanego na cele grzewcze na okres wielu lat (np.
w Niemczech do 2018 r.). Takim działaniem byłoby także ustawowe zwolnienie instalacji na paliwo
ekologiczne od podatków i opłat o charakterze lokalnym. Obecnie instalatorzy instalacji LPG walczą
z wieloma decyzjami organów samorządowych wymierzających podatki od tych instalacji, jak np. od
budowli – inwestycji przemysłowych. Chciałoby się, aby rząd podjął te i inne działania tym bardziej, że
działania takie zapowiadał podczas 15. Konferencji Stron Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatycznych w Kopenhadze w grudniu 2009 r.
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Andrzej Olechowski,
dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego
Członek stałej komisji „New Markets” w Europejskiej Organizacji Gazu
Płynnego (AEGPL), członek Rady Normalizacyjnej Polskiego Komitetu Normalizacji, nauczyciel akademicki, magister ekonomii, absolwent
Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył wiele szkoleń
i kursów specjalistycznych z zakresu ekonomii, zarządzania projektami,
a także branżowych. Karierę zawodową rozpoczął w firmach handlowych, m.in. zaliczył 6 lat pracy w Afryce na kierowniczym stanowisku.
Z branżą gazową i paliwową związany jest od 1990 r., pracował w Progas Eurogaz, Total oraz PKN Orlen. W latach 1997–1998 członek Prezydium, a obecnie dyrektor Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Inwestycja w przyszłość
Słowo „ekologia” jest niezwykle pojemne, obecne na wielu płaszczyznach życia społecznego, stanowi
integralną część naszej rzeczywistości. Ekologia traktowana jest w kategoriach zarówno długoterminowych, globalnych rozwiązań, jak i lokalnych, czasowych działań. Starsze pokolenia są edukowane, natomiast kolejne wzrastają już w idei dbałości o środowisko naturalne, a tym samym o jakość życia. Ekologia
z bycia „modą” wchodzi w krew, staje się naturalnym wyborem. Wraz ze wzrastającą świadomością
ekologiczną społeczeństwa zmianie ulega strategiczne myślenie przemysłu – z bezrefleksyjnego, konsumpcyjnego spojrzenia, mówimy o alternatywie „bycia odpowiedzialnym”. Firmy budując świadomość
swojej marki, mówią o misji, wartościach czy też zrównoważonym rozwoju, który zakłada odpowiednio
i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko a społeczeństwem. Patrząc jeszcze szerzej – wysoko rozwinięte kraje przywiązują dużą wagę do jakości innowacji, do coraz efektywniejszego wykorzystywania zasobów naturalnych. Dlatego też tak ważna staje
się edukacja społeczeństwa z zakresu ekologii oraz efektywności energetycznej. Zarówno na poziomie
państwa, regionu, miejscowości, jak i wsi należy uwzględniać pomniejszanie się zasobów naturalnych,
a dalej dostosowywać skalę i rodzaj rozwoju właśnie do wymagań środowiskowych.
Kiedy patrzymy dość szeroko, to zauważamy, że w krajach rozwiniętych poszanowanie środowiska naturalnego jest właściwie powszechne. Zaczynając od segregacji śmieci, używania żarówek
energooszczędnych, tworzenia zielonych stref w miastach, po których poruszać się mogą jedynie
samochody spełniające określone normy emisji CO2, a dalej – wykorzystania energii wiatru i przetwarzania jej na energię elektryczną poprzez wiatraki prądotwórcze czy też odpowiedniego przełożenia tej sytuacji przy użyciu kolektorów i baterii słonecznych – można stwierdzić, że to norma
i dobry przykład płynący z wielu krajów. Jeśli przyjrzymy się Polsce, to oczywiście zauważamy zmiany
na lepsze, jednak niestety jeszcze zbyt często ich podstawą są kwestie ekonomiczne niż stricte
wynikające ze świadomych wyborów na rzecz poprawy środowiska. Jednym z przykładów potwierdzających taką postawę jest fakt, iż Polska znajduje się w światowej czołówce pod względem ilości samochodów z napędem na LPG, jednak jeśli zapytamy użytkowników, dlaczego wybrali LPG,
to zawsze w odpowiedzi pojawi się kwestia ekonomiczna, a nie dbałość o środowisko. A przecież
LPG to paliwo, które rzeczywiście jest ekonomiczne, ale również ma znacznie mniejsze emisje CO2
niż tradycyjne paliwa. Tak też jest w przypadku samego postrzegania efektywności energetycznej,
której nie należy traktować jedynie w kategorii oszczędności, tylko jako swoistego rodzaju długofalowy komfort korzystania z energii, danych nam bogactw naturalnych. Zarówno unijne, jak i nasze
polskie opracowania podkreślają brak informacji, edukacji, a w rezultacie brak wystarczającej kultury poszanowania energii. Ogólna poprawa efektywności energii zależy w dużym stopniu od zmian
w świadomości społeczeństwa.

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce

39

Jak zmienić przyzwyczajenia?

Często przyzwyczajenie do „tu i teraz” oraz rutyna stanowią granicę. Jeśli dziś jest nam dobrze, to
dlaczego mamy coś zmieniać? Odpowiedź jest prosta – dla przyszłych pokoleń. Na dzień dzisiejszy zdolność planety do zaspokajania naszych potrzeb została już przekroczona o blisko 30%, czyli
w pewnym sensie żyjemy na koszt przyszłych pokoleń. Myśląc o zmianach, nowych technologiach,
zastanawiamy się nad kwestiami finansów czy też dostępności. Rzeczywiście nowe technologie, które
mają ogromne znaczenie dla stałego wzrostu efektywności wykorzystania energii, mają swoje ograniczenia, jednak w prosty sposób można je ominąć.
Kiedy mówimy o wiatrakach prądotwórczych, to opieramy się na wietrze, kiedy znowu wymieniamy
kolektory i baterie słoneczne, musimy oprzeć się na energii, jaką daje słońce. Ograniczeniami są zależność od naturalnych źródeł energii czy też od pojemności baterii akumulatorów lub koszty związane
z magazynowaniem ciepła podczas okresu niefunkcjonowania sprzętu. W alternatywie do ograniczeń
pojawia się argument w postaci LPG, który może być doskonałym partnerem dla nowych technologii.
Używając energii elektrycznej pochodzącej z węgla, zwiększasz emisję dwutlenku węgla i tlenku azotu
prawie o 70% w porównaniu z gazem płynnym LPG. Kiedy wiatr czy słońce nie produkują energii, LPG
może je natychmiast zastąpić. Automatyczne przełączniki w urządzeniach powodują, że LPG staje się
cichym i niezawodnym partnerem do produkcji ciepła czy energii elektrycznej, kiedy jest to potrzebne.
Wszystko to poprawia niezawodność funkcjonowania systemu z korzyścią dla klienta. A korzyści są
znaczące, dzięki systemom solarnym można zaoszczędzić do 60% rocznego zapotrzebowania na
podgrzanie ciepłej wody i do 20% całkowitych kosztów ogrzania domu. W miesiącach letnich energia
słoneczna wystarcza na niemal całkowite pokrycie potrzeb.
Kolejnym przykładem mogą być gazowe pompy ciepła, napędzane przez LPG, które znajdują swoje
zastosowanie w gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki), przetwórstwie spożywczym
(chłodnie, fabryki lodu), klimatyzacji, jak również ogrzewaniu pomieszczeń. Cechami szczególnymi
gazowych pomp ciepła są oczywiście efektywność energetyczna oraz niskie koszty bieżącej eksploatacji. Przy wykorzystaniu gazowych pomp ciepła oszczędzamy nawet do 50% w stosunku do konwencjonalnej klimatyzacji czy centralnego ogrzewania.
Jeśli mówimy o nowych technologiach, to warto wspomnieć o coraz częstszym wykorzystaniu przez nie
ogniw paliwowych, które pozwalają osiągnąć bardzo dużą efektywność energetyczną. Wytwarzają one
prąd i ciepło, bazując na procesach elektrochemicznych zachodzących w paliwach, a nie na spalaniu tych
produktów. Ogniwa przetwarzają energię chemiczną wodoru i tlenu w energię elektryczną. Pozostałością tego procesu są para wodna i ciepło. Emisja tlenków azotu oraz siarki jest śladowa, a w przypadku
emisji gazów cieplarnianych ich emisja jest o połowę mniejsza niż w procesie spalania. Ponieważ LPG
(C3H8) zawiera wodór, staje się on w tym przypadku doskonałym produktem do tych ogniw.
Jak widać, nowe technologie mogą być bardzo przystępne dzięki partnerstwu gazu płynnego LPG,
który często nazywany jest wyjątkową energią, energią z przyszłością.

LPG wyjątkową energią

Gaz płynny LPG jest nie tylko idealnym partnerem, lecz także sam w sobie stanowi produkt ekologiczny. To wyjątkowe źródło energii ze względu na swoje pochodzenie i korzyści, jakie niesie zarówno dla
konsumentów, przemysłu, jak i środowiska. Myśląc o gazie płynnym LPG, wymieniamy następujące
jego zalety:
– Czyste źródło energii – LPG wykazuje znacząco niższy poziom szkodliwych emisji niż tradycyjne
paliwa, dzięki czemu pozytywnie wpływa na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W procesie
spalania LPG nie powstają tlenki siarki, które uważane są za główną przyczynę kwaśnych deszczy,
nie powstają również pyły ani fluoryty. LPG jest nietoksyczny i nie zanieczyszcza gleby i wód podziemnych w przypadku wycieku.
– Stałe źródło energii – LPG może być transportowany, przechowywany i wykorzystywany w każdym
miejscu na świecie. Elastyczna i zdecentralizowana sieć dystrybucji pozwala na optymalne kana-
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ły dostaw tego produktu różnymi środkami transportu. Nie wymaga on wrażliwej na zakłócenia
dostaw stałej sieci. Jego znaczenie jest szczególnie doceniane w rejonach mało zurbanizowanych
bez dostępu do sieci gazu ziemnego.
– Dostępne źródło energii – LPG jest dostępny dla wszystkich i wszędzie, bez większych inwestycji
w infrastrukturę. Istnieje ponad tysiąc możliwości wykorzystania LPG, zaczynając od gotowania,
ogrzewania, klimatyzacji, transportu, aż do znicza olimpijskiego.
– Wydajne źródło energii – LPG może być nawet pięć razy bardziej wydajny niż paliwa tradycyjne, co
zmniejsza straty energii oraz zapewnia lepsze wykorzystanie zasobów naszej planety.
Gaz płynny LPG, dzięki swoim licznym zaletom, z łatwością wykorzystywany jest na wielu płaszczyznach życia – w gospodarstwach domowych, w rolnictwie, hotelarstwie, turystyce, budownictwie, aż
po przemysł metalowy, stoczniowy, papierniczy, spożywczy, ceramiczny czy też tekstylny. Jak widać,
paleta wykorzystania LPG jest nieograniczona, od suszarni zbóż, rzepaku, tytoniu, przy hodowli cieląt i drobiu, podczas topienia i mieszania asfaltu, lateksowania tkanin, aż po źródło światła i ciepła
na kempingach. Jednym z ciekawszych przykładów wykorzystania LPG, przy uwzględnieniu przede
wszystkim jego ekologicznych właściwości, jest jego wkład w przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny. W jaki sposób? LPG nie niszczy warstwy ozonowej, więc tym samym używany jest w pojemnikach
z aerozolem jako propelent (gaz wyrzutowy) utrzymujący podwyższone ciśnienie w opakowaniach.
Innym interesującym przykładem jest wykorzystanie LPG w sporcie. W baloniarstwie to gaz w butlach
zasila palniki do podgrzewania powietrza w balonach. Natomiast podczas najważniejszego światowego wydarzenia sportowego – podczas olimpiady – LPG zasila znicz olimpijski.
Jeśli zaś chodzi o najpopularniejsze wykorzystanie LPG, to jest nim oczywiście transport, branża motoryzacyjna. W świecie LPG jest niezwykle popularnym paliwem, które może przyczynić się do redukcji
nadmiernej emisji CO2, co potwierdza się w realizacji założeń „zielonych stref, zon” w wielu światowych stolicach.
Podczas światowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze w 2009 r. przedstawiono dane środowiskowe z blisko 30 ekologicznych miast, które stanowić mogą swoistego rodzaju dowód, że aglomeracje mogą odegrać znaczącą rolę w walce z globalnym ociepleniem. Od szczegółu do ogółu – tylko długoterminowa współpraca wielu podmiotów może dać realne rezultaty. Dlatego też wiele światowych
aglomeracji podjęło się realizacji konceptu czystych miast, którego jednym z priorytetów jest redukcja
nadmiernej emisji CO2. Przykładem działań na rzecz czystych miast jest promocja paliw gazowych,
które do tej pory traktowane były jak brzydsza siostra paliw tradycyjnych, a tak naprawdę wyprzedzały
swoje czasy poprzez jednoczesne bycie ekologicznymi i ekonomicznymi. Jednym z takich paliw jest
gaz płynny LPG, który zaskakuje mnogością korzyści związanych z jego użytkowaniem i nazywany jest
wyjątkowym źródłem energii.
Na podstawie między innymi powyższych wyznaczników dla gazu płynnego LPG wiele państw, a dalej
konkretnych miast podjęło działania promocyjne na rzecz LPG. Przykładem mogą być tu Francja, Hiszpania, Włochy czy też Niemcy.
Pierwsze z wymienionych państw swoje proekologiczne działania rozpoczęło wprowadzać od najwyższych struktur – minimum 20% ministerialnych samochodów powinno być zasilanych gazem.
Dalej zmodernizowano transport – francuskie miasta liczące powyżej 200 tys. mieszkańców są
ustawowo zobligowane, aby 50% nowych autobusów transportu miejskiego było zasilanych na
paliwo ekologiczne. Dodatkowo wprowadzono limitowane zwolnienie z podatku VAT od zakupionego paliwa gazowego przez taksówki i autobusy miejskie. Ponadto myśląc, jak zmotywować
firmy, korporacje do zmiany floty samochodowej na ekologiczną, rząd wprowadził refundację 50%
VAT od zakupionego paliwa LPG do pojazdów służbowych. Kolejnym krokiem było przeznaczenie
specjalnego dofinansowania na zakup samochodów z instalacją gazową, jedynym obostrzeniem
okazało się kupno samochodu nie starszego niż 3-letnie oraz spełniającego określone wymogi normy emisji CO2.
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Tak jak wspomniałem na samym początku – jeśli patrzymy na Polskę pod względem ilości użytkowników samochodów zasilanych na LPG, to zajmujemy czołowe miejsce w światowej kategorii. Jednak
niestety nadal nie jest to świadomy, proekologiczny wybór, lecz raczej wyłącznie związane jest to
z kwestią ekonomiczną. Należy się zastanowić, w jaki sposób edukować społeczeństwo, że gaz płynny
LPG to nie tylko niższa cena, lecz także jakość i przede wszystkim dbałość o środowisko. Na ten czas
wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji, w treści którego pisze się
o „unikaniu lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu”. W rozwinięciu czytamy
o samym sposobie: „poprzez zastępowanie silników spalających olej napędowy lub benzynę silnikami
spalającymi gaz ziemny, silnikami spalającymi LPG, silnikami hybrydowymi (…)”. Jednak czy rozporządzenie zmieni kierunek myślenia? Tak jak wcześniej wspomniałem – bez długofalowej współpracy
wielu podmiotów, bez systemów motywacyjnych, bez edukacji niestety niewiele jesteśmy w stanie
osiągnąć.
Inicjatywa Forum Rozwoju Efektywnej Energii zapewne jest jednym z kroków, jakie mogą przyczynić
się do zwiększenia świadomości, że ekologia jest dostępna, może ona być czynnikiem zwiększającym efektywność energetyczną i zależy jedynie od naszych wyborów. Obecnie społeczeństwo musi
walczyć z problemami, jakie niósł wcześniejszy brak odpowiedzialności ekologicznej. Natomiast na
obszarach wiejskich i podmiejskich należy pokazywać, że zrównoważony rozwój może być przewagą.
Wiedza jest podstawą, która daje szanse na lepsze jutro.
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Dyrektor Departamentu Energii i Klimatu PKPP Lewiatan.

Znaczenie efektywnych źródeł energii
dla polskiej gospodarki
Energia – dobrem cywilizacyjnym

W Polsce o problemach energii rozmawia się, przyjmując najczęściej punkt widzenia dużych wytwórców oraz dużych (przemysłowych i komunalnych) odbiorców energii.
Energia elektryczna jest obłożona akcyzą (20 zł/MWh), podobnie jak towary luksusowe, nie znajduje się na liście potrzeb bytowych, więc nie może być dofinansowana w ramach ustawy o pomocy
społecznej, ale dla nikogo nie ulega wątpliwości, że ciepło i prąd to dobra nieodzowne do funkcjonowania każdej rodziny. Badania przeprowadzone w trakcie prac nad ustawą o ochronie odbiorcy
wrażliwego energetycznie wskazują, że w Polsce już obecnie co najmniej 5% rodzin ma poważne
kłopoty z opłatą rachunków za energię. Ministerstwo Pracy i Opieki Socjalnej słusznie ocenia, że ta
grupa będzie się powiększać na skutek szybszego tempa wzrostu cen energii niż wzrostu dochodów.
Wzrost cen energii elektrycznej będzie m.in. wynikiem opłat za emisję CO2, a cena nośników, takich
jak węgiel i gaz, wzrośnie w 2012 r., gdy zostaną objęte akcyzą. Wysokie ceny energii mogą więc stać
się problemem cywilizacyjnym dla polskich rodzin.
Forum Rozwoju Efektywnej Energii podjęło się potrzebnej inicjatywy informowania i stymulowania
dyskusji wśród polityków, ogólnopolskich i regionalnych władz wykonawczych oraz mediów o potrzebach i trudnościach odbiorców z obszarów pozamiejskich w dostępie do wydajnej i czystej energii.
Ostatecznym celem działań Forum jest modernizacja energetyczna polskich terenów pozamiejskich,
tak by stały się „nowoczesne, bezpieczne i nieskażone”, wyposażone w sprawne i przyjazne środowisku źródła energii. Takie przemiany leżą w interesie mieszkańców wsi i małych miasteczek, ale
są równie ważne z punktu widzenia całej gospodarki i jej bilansu energetycznego: gospodarstwa
domowe są obecnie największymi, bo 30-procentowymi konsumentami energii finalnej. Ograniczenie marnotrawstwa energii przez gospodarstwa domowe oraz wykorzystanie bardziej ekologicznych
źródeł energii zmniejszyłoby zapotrzebowanie na nowe instalacje energetyczne, a jednocześnie ograniczyłoby koszty emisji CO2.
FREE rozpoczęło swoje działania od sporządzenia trzech badań świadomości Polaków i lokalnych
władz samorządowych: „Polacy o odnawialnych źródłach energii” (sondaż, 2009), „Ocena i perspektywy rozwoju źródeł energii w polskich gminach do 2020 r. – opinie burmistrzów” (sondaż, 2009) oraz
„Energia na terenach pozamiejskich” (badanie jakościowe i ilościowe, 2010). Wyniki tego ostatniego
badania zawierają wiele pozytywnych wniosków, na bazie których można budować plan przemiany
energetycznej polskiej wsi i terenów podmiejskich.
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Jeśli ankietowani Polacy istotnie stanowią reprezentację ogółu mieszkańców wsi, to badanie wskazuje, że są oni bardzo świadomymi odbiorcami energii:
– znają ceny energii elektrycznej oraz koszt wytworzenia energii cieplnej przy wykorzystaniu różnych
paliw;
– mają świadomość wzrostowej tendencji cen energii i jej nośników;
– wiedzą, że głównym elementem kosztów energii jest koszt ogrzewania domu oraz gotowania wody,
a nie energii elektrycznej;
– znają i w praktyce realizują zasadę, że najtańszą energią jest ta niezużyta, i dlatego w pierwszej kolejności podejmują działania ograniczające lub zapobiegające stracie energii, takie jak podwyższenie
termicznej izolacyjności budynków;
– są dość otwarci na nowe rozwiązania, analizują wady i zalety alternatywnych systemów grzewczych
i są gotowi do wymiany pieca lub instalacji, o ile przemawiają za tym racjonalne kryteria: nowe
rozwiązanie musi być tańsze, a jeśli droższe, to poprawiać komfort użytkowania i mieścić się w budżecie domowym;
– wiedzę o nowych rozwiązaniach czerpią „od sąsiadów” i z Internetu: preferują sprawdzone w podobnych warunkach rozwiązania;
– jako właściciele domów decyzję o zmianach instalacji cieplnej podejmują samodzielnie i, w większości przypadków, nie muszą jej uzgadniać z osobami spoza gospodarstwa;
– zmuszeni są liczyć na siebie i swoje zasoby, ale otrzymanie dotacji lub preferencyjnej pożyczki zdecydowanie zwiększyłoby ich gotowość do unowocześnienia źródła energii.
Struktura zużycia energii finalnej według sektorów
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GUS: Efektywność wykorzystania energii w latach 1998–2008, Warszawa 2010.

Ogrzewanie – największy potencjał poprawy efektywności energetycznej

Ta wiedza nie jest, jak by się wydawało, powszechna i oczywista wśród polskiego społeczeństwa. Z badań Rokwool Polska wynika, że jedynie 4 na 100 Polaków wie, że najwięcej, bo aż 70% ogółu, energii
pochłania w gospodarstwach domowych ogrzewanie. Ogrzewanie i podgrzewanie wody to łącznie
86% zużywanej energii. Większości Polaków oszczędzanie energii błędnie kojarzy się przede wszyst-
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kim z koniecznością wyłączenia zbędnego oświetlenia i zainstalowania energooszczędnych żarówek.
Zużycie energii elektrycznej będzie w gospodarstwach oczywiście rosło w ślad za wzrostem dochodów
i coraz bogatszym wyposażeniem mieszkań w urządzenia elektryczne, ale ciągle kluczowym zagadnieniem pozostanie efektywność systemów grzewczych.

Struktura zużycia energii w gospodarstwach domowych
80%

73%

71%

70%
60%

25%

50%
40%
30%
20%

15% 15%
7%

10%
0%

6%
1%

Ogrzewanie

Podgrzewanie
wody
1998

Gotowanie

3%

2%

Oświetlenie

4%

Sprzęt elektryczny

2008

GUS: Efektywność wykorzystania energii w latach 1998–2008, Warszawa 2010
Większość z 5,8 miliona polskich budynków (mieszkalnych i publicznych) ma bardzo niski standard
energetyczny. Spośród 4,7 miliona budynków 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 wielokrotnie niższy od standardów obowiązujących w Niemczech i Szwecji,
a więc w krajach o zbliżonym klimacie.
Z badań Krajowej Agencji Poszanowanie Energii wynika, że pełna termomodernizacja przyczynia się
przeciętnie do zmniejszenia kosztów ogrzewania o 50%.

Zbyt mało instrumentów wsparcia

O zainteresowaniu osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych racjonalizacją wydatków energetycznych świadczy duża ilość wniosków o wsparcie składanych do Krajowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów – głównego, jak dotąd, narzędzia poprawy efektywności użytkowania energii
w budynkach. Całkowita wartość inwestycji wspartych przez Fundusz w latach 1999–2006 wyniosła
6 mld zł, z czego ponad 1,1 mld zł średniorocznie w latach 2007–2009. Około 7% wsparcia otrzymali
właściciele domów jednorodzinnych. Niestety trudności budżetowe spowodowały, że Fundusz nie
został zasilony dodatkowymi środkami w 2010 r. i istnieje obawa, że przestanie działać.
Źródłem wsparcia nowych instalacji grzewczych ma być uruchomiony w 2010 r. fundusz dotacji NFOŚiGW dla wspólnot mieszkaniowych i domów jednorodzinnych, które chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii. Ocenia się, że możliwe będzie dofinansowanie około 50 tys. mkw. kolektorów
słonecznych rocznie, co równa się jednej trzeciej kolektorów sprzedanych na rynku polskim w 2009
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r. Dwie trzecie tych inwestycji zrealizowali inwestorzy indywidualni. Z pierwszych ocen potencjalnych
kredytobiorców wynika jednak, że dotacja jest zbyt niska w stosunku do kosztu instalacji i zdolności
finansowych przeciętnego użytkownika. Sytuację może radykalnie zmienić spadek cen instalacji solarnych, co z kolei będzie możliwe przy wzroście ilości instalowanych paneli.
W ślad za zainteresowaniem odbiorców na rynku pojawia się coraz więcej producentów i wykonawców
instalacji oferujących nowe, wydajne i ekologiczne źródła ciepła: od gminnych biogazowni aż po instalacje
zasilane lub wspomagane gazem płynnym (LPG). Wiele rozwiązań, takich jak np. kondensacyjne kotły
centralnego ogrzewania, gazowe pompy ciepła, kogeneracje czy panele solarne, których zastosowanie
w starej zabudowie miejskiej może być trudne, z powodzeniem może zostać wykorzystanych na wsi. Zróżnicowany tryb życia mieszkańców współczesnych obszarów pozamiejskich powoduje, że oczekiwania od
idealnego źródła energii są różne, ale przy ich ocenie czynnik ekonomiczny pozostaje decydujący.
Podsumowując, istnieje już świadomość konieczności zmian zarówno po stronie odbiorców, jak
i producentów OZE. Niezbędne są jeszcze determinacja w działaniu oraz wsparcie przez państwo
użytkowników indywidualnych w postaci legislacji (w tym norm budowlanych), a przede wszystkim
systemu preferencyjnego finansowania. Inwestycje termomodernizacyjne należą do samospłacających
się w ciągu 10–15 lat, ale większość gospodarstw domowych nie posiada środków na samodzielne
sfinansowanie remontu i zakupu nowej instalacji cieplnej.

Samorządy gminne – zbyt mało aktywne

Pozytywnie należy ocenić wypowiedzi burmistrzów gmin miejskich i miejsko-wiejskich, którzy wskazywali4, że priorytetowym działaniem lokalnej polityki energetycznej jest poprawa izolacji termicznej
budynków mieszkalnych i publicznych oraz sprawności węzłów i sieci ciepłowniczej. Problem w tym,
że za taką deklaracją często nie idą konkretne działania.
Samorządy są ustawowo zobligowane do przygotowania lokalnych programów energetycznych,
które powinny zawierać strategie i harmonogram wielokierunkowych działań. Większość gmin takich planów nie sporządziła lub są one całkiem formalne. Jak wynika z ankiety, samorządy rzadko
inicjują, a nawet planują rozwój lokalnych źródeł energii. I znów głównym wytłumaczeniem jest
brak środków finansowych. Tym bardziej więc należy nagłaśniać przedsięwzięcia i gminy, które
pokonały trudności – pozyskały środki i przeprowadziły termomodernizację wszystkich budynków
publicznych, jak gmina Ożarów, czy skoordynowały instalację 1800 paneli słonecznych na budynkach prywatnych, jak np. gmina Szczawnica. Od strony organizacyjnej są to inwestycje zbliżone do
wcześniej realizowanych przez gminy takich inwestycji środowiskowych, jak kanalizacja czy oczyszczalnie ścieków.
Przedstawione inicjatywy, oprócz tego, że rozwiązują konkretne lokalne problemy energetyczne, to
stwarzają możliwość rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (jak w przypadku biogazowni czy kogeneracji), dają zatrudnienie miejscowym fachowcom (termomodernizacja), a wreszcie, dzięki zmniejszeniu
gminnych rachunków za energię, pozwalają zaoszczędzone środki przeznaczyć na rozwiązywanie
innych problemów.
Dodatkowo, jak wskazują także doświadczenia innych krajów, wykorzystanie OZE przez szkołę, gminę czy kościół jest zachętą do podobnej zamiany tradycyjnych źródeł energii na ekologiczne przez
mieszkańców gminy. Wieś jest idealnym obszarem do rozwoju energetyki rozproszonej i budownictwa energetycznego.
Wypada życzyć Forum Rozwoju Efektywnej Energii, żeby przyczyniło się do popularyzowania dobrych
praktyk energetycznych gmin wiejskich. Jest ciągle szansa, żebyśmy byli mądrzy przed szkodą.
Ocena i perspektywy rozwoju źródeł energii w polskich gminach do 2020 r. – opinie burmistrzów
(sondaż, 2009).
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Forum Rozwoju Efektywnej Energii mając na względzie potrzeby energetyczne społeczności wiejskich
i podmiejskich, a także biorąc pod uwagę plany polskiej polityki energetycznej i zobowiązania naszego kraju wobec Unii Europejskiej, chce rozpocząć energetyczną modernizację polskich obszarów
pozamiejskich, tak aby stały się nowoczesne, bezpieczne i czyste. Dlatego wraz z ekspertami, koalicjantami i partnerami wysuwa następujące postulaty:
1. Uwzględnienie terenów pozamiejskich w Polityce energetycznej Polski do 2030 r.
Polityka energetyczna Polski do 2030 r., zakładająca m.in. poprawę efektywności energetycznej,
wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii czy ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, powinna uwzględniać odbiorców poza terenami zurbanizowanymi, którzy funkcjonują poza
siecią (przede wszystkim gazową). Tylko uwzględnienie terenów niezurbanizowanych może w znaczny sposób przyczynić się do realizacji celów Polityki energetycznej Polski. Celem są m.in. regiony
bezpieczne energetycznie, w których idea samowystarczalności energetycznej, czyli produkcji energii
na własne potrzeby, uzupełniać będzie działania wynikające z Polityki energetycznej Polski do 2030 r.
2. E
 fektywne źródła energii – gwarantem zrównoważonego rozwoju społeczności
lokalnych i elementem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców
Tereny niezurbanizowane powinny charakteryzować się większym wykorzystaniem efektywnych
oraz odnawialnych źródeł energii, takich jak np. energia słoneczna (kolektory słoneczne), źródła
geotermalne, energia fal, prądów i pływów morskich, energia z wiatru, spadku rzek oraz paliw
nisko emisyjnych, takich jak gaz płynny, a także energii pozyskiwanej z biomasy i jej pochodnych.
Tego rodzaju rozwiązania zapewnią zrównoważony rozwój, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Zastosowanie efektywnych źródeł energii w skali lokalnej pozwoli zmniejszyć ilość wykorzystywanej energii, zwiększyć efektywność procesu produkcji, a także wyeliminować stosowane
dotychczas paliwa wysoko emisyjne.
3. Samorządy lokalne świadome energetycznie – „Energetyczny kodeks samorządowca”
Samorządy lokalne powinny zaangażować się na rzecz rozwoju energetyki w skali lokalnej. Efektywność energetyczna regionu, jego bezpieczeństwo w zakresie zapewnienia źródeł energii, a także dbałość o zrównoważony rozwój w zgodzie ze środowiskiem powinny stać się credo każdego
samorządowca, dla którego rozwój najbliższego otoczenia jest rzeczą podstawową. Samorządy
powinny oprzeć swoje strategie i działania w zakresie energetyki lokalnej na katalogu dobrych
praktyk samorządowca, wspierając takie inicjatywy, jak „Energetyczny kodeks samorządowca”.
4. W
 spieranie innowacji poprawiających efektywność i bezpieczeństwo nośników
oraz rozwiązań energetycznych
Każdy z nośników energii oraz technologia użytkowania mu przypisane wiążą się z zagadnieniem
zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla użytkownika. Drogą do osiągnięcia efektywności i bezpieczeństwa nośników i technologii energetycznych musi być innowacyjność stosowanych
rozwiązań. Gazowe pompy grzewcze (GHP), ogrzewanie hybrydowe czy kogeneratory MCHP napędzane silnikiem gazowym i umożliwiające produkcję energii elektrycznej oraz ciepłej wody użytkowej
w skojarzeniu to najważniejsze z innowacyjnych, alternatywnych rozwiązań energetycznych. Innowacyjność może się przejawiać również w innych rozwiązaniach, jak np.: termomodernizacja budynków
mieszkalnych, modernizacja urządzeń grzewczych i chłodniczych, odpowiednia termoizolacja oraz
wentylacja czy stosowanie energooszczędnych urządzeń w gospodarstwie domowym.
5. Rozwój przedsiębiorczości na podstawie efektywnych źródeł energii
Rozwój przedsiębiorstw na terenach niezurbanizowanych musi opierać się na efektywnych nośnikach energii oraz na rozwiązaniach i technologiach energetycznych, zapewniających nie tylko
przewagę technologiczną i konkurencyjną, lecz także etyczną polegającą na kierowaniu się takimi
wartościami, jak dobro środowiska i społeczności lokalnych, odpowiedzialność i zaangażowanie
w rozwój regionu. Przedsiębiorstwa, jako podmioty rynkowe, powinny łączyć cele gospodarcze
i finansowe z wrażliwością na oczekiwania kierowane wobec nich przez otoczenie lokalne.
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6. U
 jęcie w Polityce energetycznej Polski do 2030 r. gazu płynnego jako niskoemisyjnego źródła energii, zapewniającego różnorodność zastosowań i zwiększającego dywersyfikację źródeł dostaw
Dokument programowy, dotyczący Polityki energetycznej Polski do 2030 r., który zawiera plany
wobec wielu źródeł energii, np. węgla, gazu ziemnego, powinien także wspierać ideę wykorzystania gazu płynnego (LPG) jako efektywnego i przyjaznego środowisku nośnika energii. Gaz płynny
(LPG), będąc multifunkcjonalnym paliwem, zapewniającym wiele korzyści odbiorcom końcowym
i przemysłowi, stanowi ok. 3% rynku energii w Polsce. Dzięki swoim cechom fizykochemicznym
z łatwością jest transportowany i przechowywany. Zdywersyfikowane źródła zakupu LPG doskonale
wpisują się w ideę bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto, jako niskoemisyjne źródło energii,
przyczyniają się do redukcji CO2 oraz innych toksycznych substancji, pozwalając Polsce na wywiązanie się z wielu zobowiązań unijnych w tym zakresie.
7. E
 dukacja na temat korzyści płynących z efektywnych źródeł energii jako element budowania świadomości i postaw społecznych w trosce o środowisko
naturalne
Kampania edukacyjna dotycząca zastosowania efektywnych źródeł energii jest nieodzownym elementem budującym świadomość i wrażliwość społeczną w zakresie wykorzystania energii. Powinna
mieć wymiar wielopłaszczyznowy, być elementem programu edukacyjnego w szkołach, angażować
media regionalne i ogólnopolskie, docierać do władz samorządowych, które chętniej sięgałyby po
innowacyjne rozwiązania, a także do polityków, którzy drogą ustawodawczą mogliby w znaczny
sposób ułatwić wcielanie i zastosowanie efektywnych i przyjaznych środowisku rozwiązań energetycznych.

8. D
 ostosowanie rozwiązań prawnych i administracyjnych wspierających
rozwój efektywnych źródeł energii

Rozwiązania normatywne na szczeblu krajowym i lokalnym muszą wspierać rozwój regionów
w kierunku szerszego wykorzystania efektywnych nośników energii i technologii im towarzyszących. Wdrażając w Polsce zapisy polityki klimatycznej UE, inicjatorzy zmian legislacyjnych powinni
dążyć do rozwoju energetyki rozproszonej, mikrokogeneracji czy budownictwa energetycznego
i termomodernizacji. Rozwiązania prawne i podatkowe, wpisując się w ideę zrównoważonego
rozwoju, powinny kłaść nacisk na rozwój odnawialnych źródeł energii i inwestycji energetycznych
przyjaznych środowisku, a także wspierać i promować niskoemisyjne rozwiązania energetyczne,
takie jak gaz płynny LPG.
Powinno się to odzwierciedlać w konsekwentnej zasadzie braku obciążeń akcyzowych gazu płynnego w zastosowaniach do ogrzewania, chłodzenia, technologii, wytwarzania energii elektrycznej
oraz innych innowacyjnych rozwiązań.
Rozwój regionów wymaga wreszcie sprawnej i skutecznej legislacji dotyczącej nielegalnych i szkodliwych praktyk, np. spalania śmieci na cele grzewcze, a także podobnego traktowania różnych
źródeł energii pod kątem opłat administracyjnych i pozwoleń.
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Wyniki badań TNS OBOP
„Efektywna energia na
terenach niezurbanizowanych”
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Tło badania i cele
Tło badania

Badanie jest elementem wyjściowym w komunikacji działań inicjatywy Forum Rozwoju Efektywnej
Energii, której celami są:
– Zbudowanie świadomości oraz wzrost zainteresowania wśród decydentów, polityków oraz opinii
publicznej tematyką potrzeb energetycznych związanych z ogrzewaniem budynków należących do
mieszkańców terenów niezurbanizowanych i podmiejskich.
– Edukowanie społeczeństwa w zakresie efektywnych rozwiązań energetycznych opartych na LPG
jako kluczowych dla mieszkańców terenów niezurbanizowanych i podmiejskich. Możliwości wykorzystania gazu płynnego i energii słonecznej jako wzajemnie się uzupełniających i efektywnych
rozwiązań energetycznych.

Cel główny

Porównanie postaw i opinii oraz zwyczajów związanych z wykorzystaniem różnych źródeł energii do ogrzewania budynków mieszkalnych pomiędzy dwoma grupami użytkowników: użytkownikami tradycyjnymi
źródeł energii (drewno, węgiel, koks, ekogroszek, torf, wierzba energetyczna) oraz użytkownikami pozostałych źródeł energii, takich jak: gaz płynny (LPG), energia słoneczna, energia geotermalna (pompy ciepła),
energia elektryczna, olej opałowy, energia pozyskiwana z wiatru, energia pozyskiwana z wody, biomasa.

Cele szczegółowe

– Zebranie materiałów w zakresie wykorzystania energii na terenach pozamiejskich.
– Poznanie opinii mieszkańców terenów pozamiejskich odnośnie do warunków życia na wsi, w tym,
w porównaniu z warunkami w miastach, dostępu do źródeł energii oraz świadomości ekologicznej.

Metodologia i próba

Wywiad bezpośredni z wykorzystaniem ankiety papierowej (PAPI face-to-face)
Długość wywiadu: 25 minut
Próba badawcza: łącznie N = 800, z czego:
Kwoty na rodzaj wykorzystywanej energii do ogrzewania budynku:
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii do ogrzewania budynku; N = 560 (70%):
– drewno, węgiel, koks, ekogroszek, torf, wierzba energetyczna.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii do ogrzewania budynku; N = 240 (30%):
– gaz płynny (LPG), energia słoneczna, energia geotermalna (pompy ciepła), energia elektryczna,
olej opałowy, energia pozyskiwana z wiatru, energia pozyskiwana z wody, biomasa.
Badaniem zostało objętych 8 województw:
– dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie.
Respondent:
– mieszkający w gospodarstwie domowym bez dostępu do gazu ziemnego sieciowego,
– osoba w gospodarstwie domowym odpowiedzialna za podejmowanie decyzji odnośnie do remontów i modernizacji budynku,
– w wieku 25–65 lat.

Wyniki badania

1.Życie na terenach pozamiejskich
1.1.Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych
1.1.1.Struktura rodzinna gospodarstw domowych

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Nie ma istotnych różnic między dwoma grupami pod względem przeciętnej liczby osób w gospodarstwie domowym; różnica dotyczy jedynie struktury liczebności, a mianowicie wśród
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użytkowników pozostałych źródeł energii mniej jest jednoosobowych gospodarstw domowych,
a więcej gospodarstw trzyosobowych, tzn. rodzin z jednym dzieckiem; istotnie większy udział
w tej grupie ma również model rodziny: rodzice + ich dzieci (59% do 55% w grupie tradycyjnych źródeł).
n Nie ma różnic między obu grupami, jeśli chodzi o proporcję gospodarstw z dziećmi do lat 18 (45%),
średnią liczbę dzieci w gospodarstwie domowym (około 1) oraz średni wiek dziecka (9 lat).
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii są zdecydowanie lepiej wykształceni niż użytkownicy tradycyjnych źródeł. 42% stanowią osoby z wykształceniem średnim, a 36% osoby z wykształceniem
wyższym (dla tradycyjnych źródeł te proporcje wynoszą odpowiednio 35 i 11%).
n Osoby decydujące o remontach wśród użytkowników pozostałych źródeł energii są nieco młodsze
(średnia wieku 46 lat w porównaniu z 47 lat dla tradycyjnych źródeł); istotnie częściej w tej grupie
spotykamy osoby w wieku 35–44 lata, czyli w wieku największej aktywności zawodowej i co za tym
idzie – największej siły nabywczej (21% do 27%).
Rys. 1. Wiek respondentów; wszyscy respondenci n=800
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Rys. 2. Liczba osób w gospodarstwie domowym n=800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Gospodarstwa domowe liczą średnio około 4 osoby. W blisko 45% gospodarstw domowych znajdują się dzieci do lat 18. Średnia liczba dzieci w gospodarstwie domowym wynosi około 1, a średni
wiek dziecka to 9 lat. W przypadku 55% gospodarstw domowych mamy do czynienia z modelem rodziny: rodzice + własne dzieci. Co piąte gospodarstwo domowe jest dwuosobowe, czyli
zamieszkiwane przez małżonków, których dzieci usamodzielniły się i mieszkają oddzielnie. 12%
gospodarstw domowych jest trzypokoleniowych i składa się z małżonków, ich własnych dzieci oraz
ich rodziców.
Większość decydentów w tej grupie stanowią osoby z wykształceniem średnim (37%) oraz zasadniczym zawodowym (35%). 11% posiada wykształcenie wyższe, a 13% wykształcenie podstawowe.
Średni wiek osoby podejmującej decyzje w sprawie modernizacji i remontu budynku mieszkalnego
w gospodarstwach domowych, w których użytkuje się tradycyjne źródła energii, wynosi około 47 lat.
Co trzecia osoba ma więcej niż 55 lat, a 17% stanowią ludzie do 35. roku życia.
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Rys. 3. Poziom wykształcenia
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Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Cechą charakterystyczną struktury liczebności gospodarstw domowych użytkowników pozostałych
źródeł energii jest mniejsza proporcja gospodarstw jednoosobowych oraz większa proporcja gospodarstw trzyosobowych, czyli rodzin z jednym dzieckiem.
W blisko 45% gospodarstw domowych znajdują się dzieci do lat 18. Średnia liczba dzieci w gospodarstwie domowym na tych terenach wynosi około 1, a średni wiek dziecka to 9 lat.
W przypadku 59% gospodarstw domowych mamy do czynienia z modelem rodziny: rodzice
+ własne dzieci. Co piąte gospodarstwo domowe jest dwuosobowe, czyli zamieszkiwane przez małżonków, których dzieci usamodzielniły się i mieszkają oddzielnie. 14% gospodarstw domowych jest
trzypokoleniowych i składa się z małżonków, ich własnych dzieci oraz ich rodziców.
Decydenci w grupie pozostałych źródeł energii są zdecydowanie lepiej wykształceni niż użytkownicy
tradycyjnych źródeł energii. 42% stanowią osoby ze średnim wykształceniem. Trzykrotnie częściej niż
w grupie poprzedniej spotkać można osoby z wykształceniem wyższym (36%). Tylko 1% stanowią
osoby z wykształceniem podstawowym, a 15% z wykształceniem zasadniczym zawodowym.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii są nieco młodsi niż użytkownicy tradycyjnych źródeł. Średni
wiek osoby podejmującej decyzje w sprawie modernizacji i remontu budynku mieszkalnego wynosi
w tej grupie około 46 lat. Istotnie częściej mamy tu do czynienia z osobami w wieku 35–44 lata (27%),
podczas gdy w grupie użytkowników tradycyjnych źródeł ta proporcja wynosi 21%.
Rys. 4. Liczba dzieci w gospodarstwie domowym; wszyscy respondenci n=800
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1.1.2.Dochody i źródła pozyskiwania dochodów
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Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n wśród użytkowników pozostałych źródeł energii większy udział mają grupy społeczno- zawodowe
o wyższym statusie społeczno-ekonomicznym: właściciele prywatnych firm pracujący na własny rachunek (23% do 8% dla źródeł tradycyjnych), wolne zawody (13% do 4%) oraz kierownicy/menedżerowie (5% do 2%); natomiast zdecydowanie mniej jest reprezentantów następujących grup społeczno-zawodowych: robotników (9% do 21%), rolników (6% do 13%) oraz emerytów/rencistów
(18% do 26%),
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n użytkownicy pozostałych źródeł energii to osoby bardziej zamożne: przeciętny dochód netto gospodarstwa domowego w tej grupie wynosi 2700 zł, a dochody 45% gospodarstw przekraczają kwotę
3000 zł. 40% gospodarstw domowych wykorzystujących pozostałe źródła energii twierdzi, że ich
sytuacja materialna jest na tyle dobra, iż mogą sobie pozwolić na ekstrawydatki, a tylko 8% twierdzi, że nie wystarcza im na bieżące potrzeby. W grupie tradycyjnych źródeł energii sytuacja wygląda
zupełnie inaczej: średni dochód wynosi 2200 zł, a 28% ma dochody niższe niż ta kwota. 22% gospodarstw twierdzi, że nie starcza im na opłacenie podstawowych świadczeń (czynszu, światła itp.).
Rys. 5. Sytuacja społeczno-zawodowa; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Większość osób decydujących o remontach i modernizacji budynków mieszkalnych w grupie tradycyjnych źródeł energii stanowią emeryci/renciści (26%) oraz robotnicy, zarówno wykwalifikowani, jak
i niewykwalifikowani (21%). Kolejne względnie liczne grupy społeczno- zawodowe to rolnicy/właściciele gospodarstw rolnych lub członkowie rodzin prowadzący wspólnie gospodarstwo rolne (13%)
oraz pracownicy administracyjno-biurowi/urzędnicy państwowi średniego szczebla, technicy, pracownicy handlu i usług (13%). 8% stanowią właściciele prywatnych firm pracujący na własny rachunek.
Zwykle w skład budżetu gospodarstwa domowego wchodzi wynagrodzenie średnio dwóch osób pracujących zawodowo (44%). Średnie miesięczne dochody netto gospodarstwa domowego w tej grupie wynoszą
2200 zł. 30% gospodarstw ma dochody powyżej tej średniej, a 28% poniżej tej kwoty. Podstawowym źródłem dochodu gospodarstwa domowego są przychody z pracy najemnej. W przypadku blisko 38% gospodarstw źródłem dochodu jest emerytura. Dla blisko 15% gospodarstw domowych dochody pochodzą z prowadzenia gospodarstwa rolnego. 7% gospodarstw czerpie dochód z prowadzenia działalności gospodarczej.
Oceniając swoją sytuację finansową, 17% gospodarstw twierdzi, że może sobie pozwolić na ekstrawydatki poza zaspokojeniem bieżących potrzeb. 22% gospodarstw uważa, że nie starcza im na opłacenie podstawowych świadczeń (czynszu, światła itp.). 58% ocenia swoją sytuację materialną jako
umiarkowanie dobrą, to znaczy taką, że wystarcza na bieżące potrzeby.
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Rys. 6. Dochód netto gospodarstwa domowego; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Struktura społeczno-zawodowa w grupie użytkowników pozostałych źródeł energii zdecydowanie
różni się od opisanej dla użytkowników tradycyjnych źródeł. Większość osób decydujących o remontach i modernizacji budynków mieszkalnych stanowią właściciele prywatnych firm pracujący na własny rachunek (23%). Emeryci i renciści w tej grupie stanowią jedynie 18%. Kolejną względnie liczną
grupą społeczno-zawodową są pracownicy administracyjno-biurowi/urzędnicy państwowi średniego
szczebla, technicy, pracownicy handlu i usług (16%) oraz wolne zawody (13%). Zdecydowanie mniej
liczną niż wśród tradycyjnych źródeł energii grupę zawodową stanowią robotnicy (9%) i rolnicy (6%).
Natomiast bez porównania liczniej reprezentowani są kierownicy/menedżerowie (6%).
Rys. 7. Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego;
wszyscy respondenci n = 800
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Podobnie jak w przypadku użytkowników tradycyjnych źródeł energii, w skład budżetu gospodarstwa domowego wchodzi wynagrodzenie średnio dwóch osób pracujących zawodowo, jednak następuje to w zdecydowanie większej liczbie przypadków (55% do 44% dla źródeł tradycyjnych). Średnie miesięczne dochody netto
gospodarstwa domowego wynoszą 2700 zł. Dochody 45% gospodarstw domowych w tej grupie są wyższe
niż ta kwota, czyli ponad 3000 zł, a 16% poniżej tej średniej. Podstawowym źródłem dochodu gospodarstwa
domowego są przychody z pracy najemnej. W przypadku 33% gospodarstw źródłem dochodu jest emerytura. 12% gospodarstw czerpie dochód z prowadzenia działalności gospodarczej, a dla 7% źródłem dochodu
jest prowadzenie gospodarstwa rolnego. Oceniając swoją sytuację finansową, 40% gospodarstw twierdzi,
że może sobie pozwolić na ekstrawydatki poza zaspokojeniem bieżących potrzeb. Zaledwie 8% uważa, że
nie starcza im na opłacenie podstawowych świadczeń (czynszu, światła itp.). 48% ocenia swoją sytuację
materialną jako umiarkowanie dobrą, to znaczy, że wystarcza na bieżące potrzeby.

1.1.3.Wyznawane wartości

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
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n Użytkownicy pozostałych źródeł energii w większym stopniu niż druga grupa przywiązują wagę
do następujących wartości życiowych: miłość (63% do 55%), wykształcenie (50% do 43%) oraz
podróże (5% do 3%). Mniej natomiast cenione są takie wartości, jak: wiara (18% do 24%) oraz
pokój na świecie (13% do 23%).
n Nie ma zasadniczych różnic między obu grupami, jeśli chodzi o wszystkie pozostałe uznawane za
ważne w życiu wartości, takie jak np. zdrowie czy rodzina.
n Ekologia w obu grupach jest ceniona przez podobną proporcję respondentów (8% do 9%).
Rys. 8. Najważniejsze wartości w życiu (maksymalnie 5); wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Respondenci zaliczeni do tej grupy mają system wartości podobny do wszystkich pozostałych Polaków. Na
pierwszym miejscu w hierarchii najważniejszych wartości życiowych znajduje się zdrowie – 92%, na drugim
miejscu rodzina – 90%. Nieco dalej pod względem częstości wymieniania znajdują się miłość – 55% oraz pieniądze/bogactwo – 50%. Pierwszą szóstkę wartości życiowych zamyka przyjaźń – 44% oraz wykształcenie – 43%.
Najmniej ważne, według deklaracji respondentów, wartości w życiu to władza – 1%, zabawa/ rozrywka – 3% oraz podróże – 3%.
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Ekologia nie jest w grupie użytkowników tradycyjnych źródeł energii wartością życiową najwyżej cenioną, ponieważ wymienia ją w pierwszej piątce ważnych wartości 8% badanych, a tylko 1% plasuje
na pierwszej pozycji.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
System najważniejszych wartości życiowych w tej grupie jest zasadniczo podobny do opisanego dla
źródeł tradycyjnych. Na pierwszym miejscu w hierarchii najważniejszych wartości życiowych znajduje
się zdrowie – 94%, na drugim miejscu rodzina – 92%. Nieco dalej pod względem częstości wymieniania znajdują się miłość – 63% oraz pieniądze/bogactwo – 46%. Pierwszą szóstkę wartości życiowych
zamykają przyjaźń – 45% oraz wykształcenie – 50%.
Najmniej ważne, według deklaracji respondentów, wartości w życiu to władza – 1%, zabawa/ rozrywka – 5% oraz podróże – 5%.
Ekologia nie jest w grupie użytkowników pozostałych źródeł energii wartością życiową najwyżej cenioną, ponieważ wymienia ją w pierwszej piątce ważnych wartości 9% badanych.

1.1.4.Źródła informacji o Polsce i świecie

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
Użytkownicy pozostałych źródeł energii w większym stopniu niż w drugiej grupie korzystają z następujących źródeł informacji: Internetu (62% do 56%), radia (64% do 56%) oraz gazet codziennych
(32% do 23%), a w mniejszym stopniu zasięgają informacji u sąsiadów czy członków rodziny (36%
do 44%).
Użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej niż w drugiej grupie oglądają w telewizji program
TVN 24 (26% do 14%), natomiast rzadziej TVP 1 (64% do 76%) i Polsat (38% do 48%).
Użytkownicy pozostałych źródeł energii zdecydowanie częściej niż tradycyjnych słuchają programu
RFM FM (50% do 40%).
Obie grupy zasadniczo się różnią, jeśli chodzi o rodzaj czytanych gazet; w grupie pozostałych źródeł
energii częściej wybierane są: „Gazeta Wyborcza” (26% do 48%) oraz „Rzeczpospolita” (4% do 18%),
a rzadziej „Fakt” (13% do 27%), „Super Express” (5% do 14%) oraz gazety regionalne (4% do 13%).
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Dla prawie wszystkich badanych podstawowym źródłem informacji o tym, co dzieje się w kraju
i na świecie, jest telewizja (97%). 76% ogląda TVP 1, TVP 2 48%, Polsat 48%, a TVN 44%. Wśród
programów informacyjnych najchętniej oglądane są TVP Info (22%) oraz TVN 24 (14%).
56% respondentów słucha radia. Wśród programów radiowych najchętniej słuchane są RMF FM
(40%), Radio ZET (37%) oraz Polskie Radio Program 1 (29%).
33% respondentów korzysta z Internetu jako źródła informacji o świecie. Użytkownicy tradycyjnych
źródeł energii najchętniej korzystają z następujących stron internetowych: Onet (Onet.pl) (45%) oraz
Wirtualna Polska (wp.pl) (39%). W dalszej kolejności plasują się Google (google.pl/ google.com)
(28%) oraz Interia (interia.pl) (15%).
29% sięga po prasę lokalną, 23% po gazety codzienne o ogólnopolskim zasięgu, a 26% po czasopisma. Najchętniej czytane są „Gazeta Wyborcza” – 26% oraz „Fakt” – 27%. Na dalszym miejscu
plasują się „Super Express” (14%), gazety regionalne (13%) oraz „Rzeczpospolita” (4%).
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Wśród czasopism najwięcej zwolenników ma „Przyjaciółka” (16%).
Oprócz środków masowego przekazu najbardziej opiniotwórczy charakter mają trzy źródła informacji:
środowisko sąsiedzkie (sąsiedzi i rodzina) (44%), Kościół (20%) oraz lokalna władza w osobie wójta/
sołtysa (13%).
Rys. 9. Źródła informacji o Polsce i świecie; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy pozostałych źródeł energii
W tej grupie 95% respondentów korzysta z telewizji jako podstawowego źródła informacji o tym,
co dzieje się w kraju i na świecie. 64% ogląda TVP 1, TVP 2 44%, Polsat 38%, a TVN 46%. Wśród
programów informacyjnych najchętniej oglądane są TVP Info (21%) oraz TVN 24 (26%).
64% respondentów słucha radia. Wśród programów radiowych najchętniej słuchane są RMF FM
(50%), Radio ZET (39%) oraz Polskie Radio Program 1 (27%).
62% respondentów korzysta z Internetu jako źródła informacji o świecie. Użytkownicy pozostałych
źródeł energii najchętniej korzystają z następujących stron internetowych: Onet (Onet.pl) (49%) oraz
Wirtualna Polska (wp.pl) (43%). W dalszej kolejności plasują się Google (google.pl/ google.com)
(15%) oraz Interia (interia.pl) (12%).
33% sięga po prasę lokalną, 32% po gazety codzienne o ogólnopolskim zasięgu, a 28% po czasopisma. Najchętniej czytane są „Gazeta Wyborcza” – 48% oraz „Rzeczpospolita” (18%). Na dalszym
miejscu plasują się „Fakt” (13%), „Super Express” (5%) oraz gazety regionalne (4%).
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Wśród czasopism najwięcej zwolenników ma „Przyjaciółka” – około 11%.
Oprócz środków masowego przekazu najbardziej opiniotwórczy charakter mają trzy źródła informacji:
środowisko sąsiedzkie (sąsiedzi i rodzina) (36%), Kościół (16%) oraz lokalna władza w osobie wójta/
sołtysa (11%).

1.1.5.Dostęp do Internetu i korzystanie z niego

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Zdecydowanie więcej użytkowników pozostałych źródeł energii niż tradycyjnych ma dostęp do
Internetu (82% do 57%) i zdecydowanie częściej z niego korzysta (76% do 52%).
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej niż w drugiej grupie badanych odwiedzają stronę Wirtualna Polska (wp.pl) (47% do 42%), a rzadziej Google (google.pl/google.com) (17% do
23%).
Rys. 10. Dostęp do Internetu; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
57% badanych ma dostęp do Internetu, w tym większość – 55% w domu, a 11% w pracy. 52% respondentów korzysta z Internetu, w tym około 22% nawet kilka razy dziennie, 18% co najmniej raz
w tygodniu, a 5% rzadziej niż raz w tygodniu.
Stosunkowo najwięcej osób odwiedza strony: Onet (onet.pl) (50%), Wirtualna Polska (wp.pl) (42%)
oraz Google (google.pl/google.com) (23%).
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
82% badanych ma dostęp do Internetu, w tym większość (78%) w domu, a 29% w pracy. 76%
respondentów korzysta z Internetu, w tym 54% nawet kilka razy dziennie, 20% co najmniej raz w
tygodniu, a 3% rzadziej niż raz w tygodniu.
Stosunkowo najwięcej osób odwiedza strony: Onet (onet.pl) (48%), Wirtualna Polska (wp.pl) (47%)
oraz Google (google.pl/google.com) (17%).

1.1.6.Korzystanie z usług bankowych

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Zdecydowanie więcej użytkowników pozostałych źródeł energii niż tradycyjnych ma konto osobiste
w banku/rachunek bankowy (92% do 77%), częściej też posiada kartę płatniczą/ bankomatową
(87% do 72%) oraz kartę kredytową (36% do 14%).
n Zdecydowanie więcej użytkowników pozostałych źródeł energii niż tradycyjnych korzysta z kredytu
w instytucji finansowej (38% do 28%), ale mniejsza proporcja ma kredyt konsumpcyjny/gotówkowy (47% do 63%), a większa korzysta z kredytu na zakup nieruchomości (30% do 18%).
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Rys. 11. Korzystanie z różnych usług bankowych; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
77% respondentów w tej grupie ma konto osobiste w banku/rachunek bankowy. 72% spośród nich
posiada kartę płatniczą/bankomatową. 14% badanych dysponuje kartą kredytową. 28% respondentów korzysta z kredytu w instytucji finansowej, w tym zdecydowana większość ma kredyt konsumpcyjny/gotówkowy (63%). 18% osób korzysta z kredytu na zakup nieruchomości, a 6% zaciągnęło
kredyt na zakup samochodu.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
92% respondentów w tej grupie ma konto osobiste w banku/rachunek bankowy. 87% spośród nich
posiada kartę płatniczą/bankomatową. 36% badanych dysponuje kartą kredytową. 38% respondentów korzysta z kredytu w instytucji finansowej, w tym zdecydowana większość ma kredyt konsumpcyjny/gotówkowy (47%). 30% osób korzysta z kredytu na zakup nieruchomości, a 12% zaciągnęło
kredyt na zakup samochodu.

1.1.7.Uczestnictwo w życiu kulturalnym i sportowym

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii bardziej niż tradycyjnych skłonni są dostrzegać obecność
wszelkich form spędzania wolnego czasu związanych ze sportem: dostępność boiska sportowego
(60% do 52%), klubu sportowego (46% do 37%) oraz wędkarstwa (26% do 22%); częściej też
wymieniają dostępność takich form aktywności, jak: zajęcia taneczne, strzelnica oraz kursy tematyczne.
n Obie grupy respondentów w podobnie małym stopniu korzystają z dostępnych w ich miejscu zamieszkania form spędzania wolnego czasu (46–49% niekorzystających); w przypadku osób korzystających można powiedzieć, że użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej korzystają z restauracji/baru i boiska sportowego.
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Rys. 12. Dostępność różnych form spędzania wolnego czasu; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Respondenci zapytani o dostępne w ich miejscowości zorganizowane formy spędzania wolnego czasu najczęściej wymieniali imprezy dyskotekowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) (57%),
możliwość korzystania z biblioteki i imprez okolicznościowych przez nią organizowanych (52%) oraz
istnienie boiska sportowego (52%). 37% wymienia dostępność klubu sportowego i tyle samo osób
(37%) wspomina o restauracji i barze. 34% osób wymienia obecność świetlicy/domu kultury i tyle
samo mówi o tym, że w ich miejscowości organizowane są imprezy okolicznościowe i festyny.
16% badanych twierdzi, że w miejscowości, w której mieszkają, nie są dostępne żadne zorganizowane formy spędzania wolnego czasu, lub nie potrafi żadnej wymienić.
O ile dostępność różnych form spędzania wolnego czasu w miejscowościach położonych na terenach
pozamiejskich jest, zdaniem użytkowników tradycyjnych źródeł energii, na satysfakcjonującym pozio-
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mie, o tyle uczestnictwo w nich jest zdecydowanie mniej popularne. 46% badanych nie korzystało
z żadnej dostępnej, zorganizowanej formy spędzania wolnego czasu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Stosunkowo największą popularnością w małych miejscowościach cieszą się imprezy okolicznościowe/festyny, w których uczestniczyło 28% badanych. Na drugim miejscu, pod względem częstotliwości
korzystania, plasuje się biblioteka (13%), a na trzecim imprezy organizowane w remizie OSP (9%)
oraz spotkania towarzyskie w restauracji/barze (7%). Najważniejszymi imprezami/festynami, w których chętnie uczestniczą mieszkańcy małych miejscowości używający tradycyjnych źródeł energii są
Dożynki, Dni Miejscowości/Święto Miejscowości oraz Powitanie Lata.
Rys. 13. Spędzanie wolnego czasu; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Respondenci zapytani o dostępne w ich miejscowości zorganizowane formy spędzania wolnego czasu
najczęściej wymieniali imprezy dyskotekowe w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej (57%), możliwość
korzystania z biblioteki i imprez okolicznościowych przez nią organizowanych (59%) oraz istnienie
boiska sportowego (60%). 46% wymienia dostępność klubu sportowego, a nieco mniej (41%) wspomina o restauracji i barze. 33% wymienia obecność świetlicy/domu kultury i prawie tyle samo mówi
o tym, że w ich miejscowości organizowane są imprezy okolicznościowe i festyny (35%).
15% badanych twierdzi, że w miejscowości, w której mieszkają, nie są dostępne żadne zorganizowane formy spędzania wolnego czasu, lub nie potrafi żadnej wymienić.
O ile dostępność różnych form spędzania wolnego czasu w miejscowościach położonych na terenach
pozamiejskich jest, zdaniem użytkowników pozostałych źródeł energii, na satysfakcjonującym poziomie, o tyle uczestnictwo w nich jest zdecydowanie mniej popularne. 49% badanych nie korzystało
z żadnej dostępnej, zorganizowanej formy spędzania wolnego czasu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Stosunkowo największą popularnością w małych miejscowościach cieszą się imprezy okolicznościowe/festyny, w których uczestniczyło 26% badanych. Na drugim miejscu, pod względem częstotliwości
korzystania, plasuje się biblioteka (16%), a na trzecim imprezy organizowane w remizie OSP (9%)

62

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce

oraz spotkania towarzyskie w restauracji/barze (12%) oraz boisko sportowe (10%). Najważniejszymi imprezami/festynami, w których chętnie uczestniczą mieszkańcy małych miejscowości używający
tradycyjnych źródeł energii, są Dożynki, Dni Miejscowości/Święto Miejscowości oraz Powitanie Lata.

1.1.8.Poziom samoorganizacji i wspólnoty

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Nie ma żadnych istotnych różnic między obu grupami, jeśli chodzi o poziom świadomości/ dostrzegania różnych organizacji społecznych funkcjonujących w miejscu zamieszkania.
n Są natomiast następujące, istotne różnice w zakresie zaangażowania badanych osób w różne formy życia
społecznego: użytkownicy pozostałych źródeł energii są ogólnie mniej zaangażowani (90% nie należy
do żadnej organizacji w porównaniu z 84% dla tradycyjnych źródeł) oraz mniej skłonni są angażować się
w tradycyjne formy życia społecznego na terenach pozamiejskich, takie jak np. Koło Gospodyń Wiejskich
Rys. 14. Dostępność wspólnot, organizacji; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Najpopularniejszą organizacją społeczną, funkcjonującą w zdecydowanej większości małych miejscowości, jest Ochotnicza Straż Pożarna. 70% użytkowników tradycyjnych źródeł energii potwierdza
jej działanie w swojej miejscowości. Na drugim miejscu znajduje się wspólnota sąsiedzko-religijna
Kółka Różańcowego (46%). 34% respondentów wspomina o działaniu w swojej miejscowości Koła
Gospodyń Wiejskich. 22% badanych twierdzi, że w ich miejscowości zamieszkania nie działają żadne
organizacje społeczne czy też wspólnoty sąsiedzkie.
Zaangażowanie użytkowników tradycyjnych źródeł energii w życie organizacji, wspólnot społecznych
można ocenić jako małe. 84% badanych nie należy do żadnej z dostępnych form organizacji. Po 6%
respondentów uczestniczy w działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej i Kółka Różańcowego, a 3%
w aktywności Koła Gospodyń Wiejskich.
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Rys. 15. Przynależność do wspólnot, organizacji; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Najpopularniejszą organizacją społeczną funkcjonującą w zdecydowanej większości małych miejscowości jest Ochotnicza Straż Pożarna. 70% użytkowników pozostałych źródeł energii potwierdza jej
działanie w swojej miejscowości. Na drugim miejscu znajduje się wspólnota sąsiedzko-religijna Kółka
Różańcowego (50%). 36% respondentów wspomina o działaniu w swojej miejscowości Koła Gospodyń Wiejskich. 21% badanych twierdzi, że w ich miejscowości zamieszkania nie działają żadne
organizacje społeczne czy też wspólnoty sąsiedzkie.
Zaangażowanie użytkowników pozostałych źródeł energii w życie organizacji, wspólnot społecznych
można ocenić jako małe. 90% badanych nie należy do żadnej z dostępnych form organizacji. Po 4%
respondentów uczestniczy w działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej i Kółka Różańcowego, a 1%
w aktywności Koła Gospodyń Wiejskich.

1.1.9.Opinie dotyczące zaangażowania władz centralnych i lokalnych
w potrzeby mieszkańców terenów pozamiejskich

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii mają większą wiedzę o różnych formach działalności władz
centralnych w zakresie źródeł energii dla terenów pozamiejskich (62% nic nie słyszało na ten temat,
podczas gdy dla użytkowników tradycyjnych źródeł 71%); zdecydowanie więcej osób w tej grupie słyszało o takich formach działalności, jak: wsparcie odnawialnych źródeł energii (23% do 16%), kształtowanie cen źródeł energii (14% do 8%) oraz promowanie wybranych źródeł energii (13% do 9%).
n W podobnym kierunku idą różnice w odniesieniu do wiedzy obu grup na temat działalności władz lokalnych. Użytkownicy pozostałych źródeł energii mają większą wiedzę o różnych formach działalności władz
lokalnych. 74% nic nie słyszało na ten temat, w przypadku użytkowników tradycyjnych źródeł 82%.
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej niż druga grupa respondentów wyrażają potrzeby
w zakresie działalności władz centralnych i lokalnych, głównie w odniesieniu do wsparcia odnawial-
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nych źródeł energii (51% do 38%), wsparcia modernizacji instalacji energetycznych (43% do 35%),
edukacji, przekazywania informacji o źródłach energii (40% do 31%).
Rys. 16. Znajomość, dostępność różnych form pomocy przez władze lokalne i centralne
i oczekiwania wobec nich; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Wiedza o jakichkolwiek formach działalności władz centralnych w zakresie źródeł energii dla terenów
pozamiejskich jest wśród użytkowników tradycyjnych źródeł energii na stosunkowo niskim poziomie.
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71% badanych nie słyszało o żadnej tego typu formie aktywności władz centralnych. Stosunkowo
najwięcej osób (16%) słyszało o różnych formach wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. 9% respondentów wie o promowaniu przez władze centralne wybranych źródeł energii. Podobna liczba
osób (8%) dowiedziała się o kształtowaniu przez państwo cen źródeł energii. 9% twierdzi, że zaangażowanie władz centralnych polega w tym zakresie na edukacji i przekazywaniu informacji o źródłach
energii.
8% słyszało o tym, że władze centralne udzielają wsparcia dla modernizacji instalacji energetycznych/
ciepłowniczych.
Wiedza o zaangażowaniu władz lokalnych w zakresie źródeł energii dla terenów pozamiejskich jest
jeszcze słabsza. 82% badanych nic nie słyszało o żadnych formach tego typu działalności. 9% osób
twierdzi, że władze lokalne udzielają wsparcia dla odnawialnych źródeł, 6% jest zdania, że takie
wsparcie udzielane jest modernizacjom instalacji energetycznych.
Tymczasem potrzeby środowisk miejscowości zlokalizowanych na terenach bez dostępu gazu sieciowego w tym zakresie są ogromne. 38% badanych jest zdania, że władze centralne i lokalne powinny
udzielać wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. 35% potrzebuje wsparcia dla modernizacji instalacji energetycznych. 31% zgłasza potrzebę edukacji, przekazania informacji o różnego typu źródłach
energii, ich zaletach i wadach oraz możliwościach instalacji w ich miejscu zamieszkania. 28% badanych domaga się działań w zakresie kształtowania cen energii przez państwo, jak również promowania wybranych źródeł energii (28%).
36% badanych nie ma żadnych potrzeb w zakresie źródeł energii.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Wiedza o jakichkolwiek formach działalności władz centralnych w zakresie źródeł energii dla terenów
pozamiejskich jest wśród użytkowników pozostałych źródeł energii na stosunkowo niskim poziomie.
62% badanych nie słyszało o żadnej tego typu formie aktywności władz centralnych. Stosunkowo
najwięcej osób (23%) słyszało o różnych formach wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. 13%
respondentów wie o promowaniu przez władze centralne wybranych źródeł energii. Podobna liczba
osób (14%) dowiedziała się o kształtowaniu przez państwo cen źródeł energii. 12% twierdzi, że
zaangażowanie władz centralnych polega w tym zakresie na edukacji i przekazywaniu informacji
o źródłach energii.
Zaledwie 10% słyszało o tym, że władze centralne udzielają wsparcia dla modernizacji instalacji energetycznych/ciepłowniczych.
Wiedza o zaangażowaniu władz lokalnych w zakresie źródeł energii dla terenów pozamiejskich jest
jeszcze słabsza. 74% badanych nic nie słyszało o żadnych formach tego typu działalności. 10% osób
twierdzi, że władze lokalne udzielają wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, 9% jest zdania, że
takie wsparcie udzielane jest modernizacjom instalacji energetycznych.
Tymczasem potrzeby środowisk miejscowości zlokalizowanych na terenach bez dostępu gazu sieciowego w tym zakresie są ogromne. 51% badanych jest zdania, że władze centralne i lokalne powinny
udzielać wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. 43% potrzebuje wsparcia dla modernizacji instalacji energetycznych. 40% zgłasza potrzebę edukacji, przekazania informacji o różnego typu źródłach
energii, ich zaletach i wadach oraz możliwościach instalacji w ich miejscu zamieszkania. 34% badanych domaga się działań w zakresie kształtowania cen energii przez państwo, jak również promowania wybranych źródeł energii (33%).
28% badanych nie ma żadnych potrzeb w zakresie źródeł energii.
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1.2.Zadowolenie z życia na terenach pozamiejskich

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii są bardziej zadowoleni z życia na terenach pozamiejskich
(85% do 79%), w tym istotnie częściej mają oni skłonność do skrajnie pozytywnej oceny (42% –
„bardzo zadowoleni” do 35% w grupie tradycyjnych źródeł).
Rys. 17. Poziom zadowolenia z życia na terenach pozamiejskich; wszyscy respondenci n=800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
79% użytkowników tradycyjnych źródeł energii mieszkających na terenach pozamiejskich jest zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania. Tylko 7% osób wyraża swoje niezadowolenie.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
85% użytkowników pozostałych źródeł energii mieszkających na terenach pozamiejskich jest zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania. Tylko 5% osób wyraża swoje niezadowolenie.

1.2.1.Korzyści z życia na terenach pozamiejskich

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Dla użytkowników pozostałych źródeł energii istotnymi zaletami życia na terenach pozamiejskich –
co ich odróżnia od drugiej grupy respondentów – są spokojne życie/ bezstresowe/wolniejsze tempo
życia oraz ekologiczne tereny/brak zanieczyszczeń/czyste środowisko.
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Najczęściej wymieniane źródła zadowolenia z życia poza miastem wiążą się z ekologią, spokojem,
urokiem przebywania bliżej natury. 37% jako zaletę życia w miejscowości położonej na terenach pozamiejskich wymienia ciszę i spokój, 26% czyste, świeże powietrze, a 16% bliskość natury/ przyrody/
dużo zieleni/lasy. Odpowiednio 9 i 8% badanych zwraca uwagę na dwie inne zalety życia w małych
miejscowościach, a mianowicie bezpieczeństwo i brak stresu.
Spośród innych elementów wymienianych jako zalety na uwagę zasługują stosunkowo często
wymieniane elementy: poczucie mieszkania na własnym, czyli na własnej działce z ogrodem,
we własnym domu (8%) oraz docenianie walorów relacji sąsiedzkich (mili, życzliwi sąsiedzi) (6%).
18% badanych nie potrafiło wymienić żadnej zalety życia na terenach pozamiejskich lub wprost twierdziło, że nie widzi żadnych korzyści.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Najczęściej wymieniane źródła zadowolenia z życia poza miastem wiążą się z ekologią, spokojem,
urokiem przebywania bliżej natury. 42% jako zaletę życia w miejscowości położonej na terenach pozamiejskich wymienia ciszę i spokój, 18% czyste, świeże powietrze, a 16% bliskość natury/ przyrody/
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dużo zieleni/lasy. Odpowiednio 11 i 14% badanych zwraca uwagę na dwie inne zalety życia w małych
miejscowościach, a mianowicie bezpieczeństwo i brak stresu.
Spośród innych elementów wymienianych jako zalety na uwagę zasługują stosunkowo często wymieniane elementy: poczucie mieszkania na własnym, czyli na własnej działce z ogrodem, we własnym
domu (10%) oraz ekologiczność terenu/ brak zanieczyszczeń (10%).
15% badanych nie potrafiło wymienić żadnej zalety życia na terenach pozamiejskich lub wprost twierdziło, że nie widzi żadnych korzyści.
Rys. 18. Korzyści z życia na terenach pozamiejskich; wszyscy respondenci n = 800
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1.2.2.Niedogodności życia na terenach pozamiejskich

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii rzadziej skłonni są wymieniać jakiekolwiek negatywne
aspekty życia na terenach pozamiejskich; zdecydowanie rzadziej problem stanowi dla nich brak
pracy, natomiast nieco częściej, jako pewien minus, wymieniają brak/ słaby dostęp do kultury i rozrywki (kina, teatry).
Rys. 19. Niedogodności związane z życiem na terenach pozamiejskich; wszyscy respondenci n = 800

8%
11%

brak/słaby dostęp do kultury
i rozrywki (kina, teatry), daleko
brak pracy

9%
2%

słaba infrastruktura drogowa
(drogi dojazdowe, chodniki,
oświetlenie ulic)

6%
4%

słaba komunikacja
(pociągi, autobusy)

6%
3%

brak/słaby dostęp do centrum
handlowego, sklepów

4%
2%

duża odlegość do miasta

3%
4%

brak/słaby dostęp, daleko do szkół
sąsiedzi/ zawiść sąsiedzka

3%
1%
2%
2%

monotonia/ nic się nie dzieje

3%
2%

brak dostępu do kanalizacji
/wodociągu

2%
2%

wszędzie daleko
/do gminy/do pracy

2%
3%

daleko do lekarza
/służby zdrowia

2%
2%

wskazania od 2%

56%
59%

nie ma żadnych
0%
tradycyjne źródła energii

10%

20%

30%

40%

50%

60%

pozostałe źródła energii

Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Stosunkowo największe niezadowolenie z życia na terenach pozamiejskich budzi brak lub słaby dostęp
do kultury i rozrywki (kina, teatry), związany z odległością lub trudnym dojazdem do większych miej-
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scowości zlokalizowanych w okolicy (8%). Ogólnie odległość i brak dobrej komunikacji z okolicą budzą
dużo niezadowolenia. Respondenci zgadzali się, że do największych minusów życia w swoim miejscu
zamieszkania można zaliczyć: słabą infrastrukturę drogową (drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie ulic)
(6%), słabą komunikację (pociągi, autobusy) (6%), dużą odległość do miasta (3%) itp.
Brak pracy w miejscu zamieszkania stanowi drugi poważny powód do niezadowolenia dla 9% respondentów.
56% badanych nie wymienia żadnych niekorzystnych aspektów życia w miejscowości zlokalizowanej
na terenach pozamiejskich.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Stosunkowo największe niezadowolenie z życia na terenach pozamiejskich budzi brak lub słaby dostęp do kultury i rozrywki (kina, teatry), związany z odległością lub trudnym dojazdem do większych
miejscowości zlokalizowanych w okolicy (11%). Ogólnie odległość i brak dobrej komunikacji z okolicą
budzą dużo niezadowolenia. Respondenci zgadzali się, że do największych minusów życia w swoim miejscu zamieszkania można zaliczyć: słabą infrastrukturę drogową (drogi dojazdowe, chodniki,
oświetlenie ulic) (4%), słabą komunikację (pociągi, autobusy) (3%), dużą odległość do miasta (4%)
itp.
Brak pracy w miejscu zamieszkania stanowi drugi poważny powód do niezadowolenia dla 2% respondentów.
59% badanych nie wymienia żadnych niekorzystnych aspektów życia w miejscowości zlokalizowanej
na terenach pozamiejskich.

1.2.3.Porównanie życia na terenach pozamiejskich z życiem w mieście

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Ogólnie nie ma zasadniczych różnic między obu badanymi grupami, jeśli chodzi o postawy wobec
życia na terenach pozamiejskich w porównaniu z życiem w mieście.
n Jedyne zaznaczające się różnice dotyczą następujących kwestii: użytkownicy pozostałych źródeł
energii częściej zgadzają się z tezą, że życie na terenach pozamiejskich daje dostęp do wszystkich wygód zarezerwowanych dla mieszkańców miast, a rzadziej z kolei skłonni są przyznać, że
na terenach pozamiejskich nie ma możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym oraz że żyjąc
na terenach pozamiejskich, ma się większe wsparcie ze strony znajomych, rodziny, wspólnoty.
Rzadziej też zgadzają się z twierdzeniem, że życie na terenach pozamiejskich jest tańsze niż
w mieście.
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii oraz użytkownicy pozostałych źródeł
energii
Ze względu na to, że osoby mieszkające na terenach pozamiejskich ogólnie są bardzo zadowolone
z życia w swojej miejscowości, porównanie z życiem miejskim wypada na niekorzyść tego ostatniego.
Konfrontacja z życiem w dużych miastach potwierdza następujące cechy małych miejscowości: bardziej korzystny dla zdrowia tryb życia, wolniejsze tempo życia, mniejsza anonimowość, mniejsze zagrożenie przestępczością, większe wsparcie ze strony znajomych i rodziny.
Zdaniem respondentów obecnie miasto i tereny pozamiejskie nie różnią się pod względem sposobu
ubierania się i sposobu bycia mieszkańców.
Badani w większości (68%) zgadzają się z opinią, że na terenach pozamiejskich jest gorszy dostęp do
mediów (np. wodociągów, kanalizacji, gazu ziemnego).
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Rys. 20. Stosunek do życia na terenach pozamiejskich; wszyscy respondenci n = 800
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Większość, bo 65%, badanych potwierdza, że życie na terenach pozamiejskich nie daje dobrych perspektyw w rozwoju kariery zawodowej młodzieży.
Około 60% jest zdania, że życie na terenach pozamiejskich jest tańsze.
Natomiast nie ma już zgody większości na takie sformułowania, jak teza, że na terenach pozamiejskich nie ma możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym. Z taką opinią nie zgadza się już co trzecia
osoba. Nawet większa proporcja badanych nie zgadza się też z tezą, że życie na terenach pozamiejskich jest mało urozmaicone i nudne (41%).
Sprzeciw około 40% respondentów budzi też stwierdzenie, że na terenach pozamiejskich nie ma możliwości uczestniczenia w życiu sportowym.
Mieszkańcy małych miejscowości w większości twierdzą, że pod względem dostępności wygód miasto
nadal ma nad nimi przewagę i istnieje wiele do zrobienia w zakresie wyrównania tych dysproporcji. Co
trzeci mieszkaniec jest jednak odmiennego zdania i twierdzi, że życie na terenach pozamiejskich daje
dostęp do wszystkich wygód zarezerwowanych dla mieszkańców miast.

2.Charakterystyka infrastruktury mieszkaniowej na terenach pozamiejskich bez dostępu do gazu sieciowego
2.1.Wielkość budynku mieszkalnego

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii mieszkają w większych budynkach (średnia powierzchnia
mieszkalna wynosi 149 m2, a dla tradycyjnych źródeł 117 m2); w tej grupie 13% badanych mieszka
w bardzo dużych domach o powierzchni ponad 200 m2 (dla tradycyjnych źródeł ta proporcja wynosi
7%); zaledwie 8% respondentów w tej grupie mieszka w budynkach relatywnie małych – do 60 m2,
podczas gdy w drugiej grupie ta proporcja wynosi 18%.
Rys. 21. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Średnia powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wśród użytkowników tradycyjnych źródeł
energii wynosi około 117 m2. 57% budynków mieszkalnych ma mniejszą powierzchnię niż średnia,
a 28% większą powierzchnię. 18% to budynki mieszkalne o najmniejszej powierzchni do 60 m2. 7%
stanowią budynki o największej powierzchni wynoszącej ponad 200 m2.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Średnia powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wśród użytkowników tradycyjnych źródeł
energii wynosi około 149 m2. 52% budynków mieszkalnych ma mniejszą powierzchnię niż średnia, a 13% większą powierzchnię. 8% to budynki mieszkalne o najmniejszej powierzchni do 60 m2.
13% stanowią budynki o największej powierzchni wynoszącej ponad 200 m2.
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2.2.Wiek budynku

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii mieszkają w młodszych budynkach (średnia wieku budynku
mieszkalnego wynosi 25 lat, podczas gdy dla tradycyjnych źródeł 43 lata); w tej grupie 31% badanych
mieszka w nowych domach w wieku do 10 lat (dla tradycyjnych źródeł tylko 9%); zaledwie 5% stanowią budynki najstarsze w wieku ponad 71 lat, podczas gdy w drugiej grupie ta proporcja wynosi 14%.
Rys. 22. Wiek budynku; wszyscy respondenci n = 800
tradycyjne źródła energii
pozostałe źródła energii
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Średni wiek budynku mieszkalnego w tej grupie respondentów wynosi 43 lata. 58% stanowią budynki młodsze niż 43 lata, w tym 9% stanowią te w wieku do 10 lat. 29% to budynki mieszkalne starsze
niż średnia, w tym najstarsze, w wieku 71 lat i więcej, stanowią 14%.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Średni wiek budynku mieszkalnego w tej grupie respondentów wynosi 25 lat. 58% stanowią budynki
młodsze niż 25 lat, w tym 31% te w wieku do 10 lat. 26% to budynki mieszkalne starsze niż średnia,
w tym najstarsze, w wieku 71 lat i więcej, stanowią 5%.

2.3.Charakterystyka budynku ze względu na zużycie energii
2.3.1.Charakterystyka budynku ze względu na ocieplenie

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej stosują różne formy ocieplenia budynku. Tylko
10% nie wymienia żadnej z zastosowanych form ocieplenia, podczas gdy dla tradycyjnych źródeł
ta proporcja wynosi 21%.
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Najczęściej występujące typy ocieplenia budynku mieszkalnego to energooszczędne okna, obecne w 60% przypadkach, izolacja termiczna ścian (np. styropian, wełna mineralna) (48%) oraz izolacja termiczna dachu (33%).
23% budynków mieszkalnych w tej grupie respondentów ma izolację termiczną podłóg. W 14% budynków występuje izolacja termiczna piwnicy (np. ocieplenie sufitu w piwnicach) i w 13% zastosowana jest wentylacja mechaniczna.
21% respondentów twierdzi, że w budynkach, w których mieszkają, nie ma żadnych z wyżej wymienionych form ocieplenia.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Najczęściej występujące typy ocieplenia budynku mieszkalnego to energooszczędne okna, obecne w 75%
przypadkach, izolacja termiczna ścian (np. styropian, wełna mineralna) (75%) oraz izolacja termiczna dachu (66%).
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42% budynków mieszkalnych na terenach pozamiejskich ma izolację termiczną podłóg. W 26% budynków występuje izolacja termiczna piwnicy (np. ocieplenie sufitu w piwnicach), a w 19% zastosowana jest wentylacja mechaniczna.
10% respondentów twierdzi, że w budynkach, w których mieszkają, nie ma żadnych z wyżej wymienionych form ocieplenia.
Rys. 23. Metody ocieplenia budynku; wszyscy respondenci n = 800
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2.3.2.Charakterystyka budynku ze względu na ogrzewanie

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii zdecydowanie częściej mają wszystkie formy ogrzewania
poza piecem kaflowym, z którego z kolei częściej korzystają użytkownicy tradycyjnych źródeł energii.
n W tej grupie respondentów podstawowym źródłem energii wykorzystywanym do palenia w piecu/
kotle centralnego ogrzewania jest olej opalowy (57%) oraz gaz płynny (LPG) (19%), podczas gdy
węgiel i drewno wykorzystywane są zdecydowanie rzadziej (odpowiednio 11% i 12%); w drugiej
grupie respondentów sytuacja wygląda zupełnie odmiennie: na pierwszym miejscu znajduje się
węgiel (72%), a następnie drewno (44%).
n Bardzo podobne różnice dla obu grup respondentów obserwujemy dla ogrzewania podłogowego, gdzie użytkownicy pozostałych źródeł energii najczęściej wykorzystują olej opałowy/grzewczy
(40%) oraz gaz płynny (28%), a 16% gospodarstw korzysta z węgla i tylko 4% z drewna. W drugiej grupie badanych najczęściej korzysta się z węgla (43%).
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej też mają tendencję do lokalizowania pieca centralnego ogrzewania poza budynkiem mieszkalnym w oddzielnym pomieszczeniu.

Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii

Najbardziej powszechną formą ogrzewania budynku mieszkalnego w grupie użytkowników tradycyjnych źródeł energii jest centralne ogrzewanie (84%). 16% budynków posiada piec kaflowy. Pozostałe
formy ogrzewania, takie jak: kominek ogrzewający jedno pomieszczenie, ogrzewanie podłogowe
podłączone do pieca centralnego ogrzewania, kominek, który rozprowadza ciepło do wielu pomieszczeń, oraz piece elektryczne (np. farelki), występują zdecydowanie rzadziej – 5% wskazań i mniej.
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Podstawowym źródłem energii, wykorzystywanym do palenia w piecu/kotle centralnego ogrzewania,
jest węgiel (72%). Na drugim miejscu znajduje się drewno (44%), a na trzecim ekogroszek (6%).
Rys. 24. Sposób ogrzewania budynku; wszyscy respondenci n = 800

centralne ogrzewanie (piec/kocioł
rozprowadzający ciepło do kaloryferów)
piec kaflowy
kominek ogrzewający jedno pomieszczenie

84%
90%
4%
4%

ogrzewanie podłogowe podłączone
do pieca centralnego ogrzewania

16%

15%

5%
11%

kominek, który rozprowadza
ciepło do wielu pomieszczeń

3%
9%

piece elektryczne (np. farelki)

3%

ogrzewanie podłogowe elektryczne

1%
4%

11%

pompa ciepła 0%
2%
solary 0%
2%
0%
tradycyjne źródła energii

20%

40%

60%

80% 100%

pozostałe źródła energii

Respondenci, którzy mają ogrzewanie podłogowe podłączone do centralnego ogrzewania, najczęściej wykorzystują, jako źródło energii, węgiel (43%). W przypadku ogrzewania podłogowego drewno jest wykorzystywane przez 14% respondentów. Ekogroszek należy w tym przypadku do nieco
mniej popularnych źródeł energii (9%).
Piec/kocioł rozprowadzający ciepło do kaloryferów centralnego ogrzewania i/lub ogrzewania podłogowego w większości budynków mieszkalnych znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu w
piwnicy (65%). 23% respondentów twierdzi, że piec zlokalizowany jest na parterze/piętrze budynku. W przypadku 3% badanych gospodarstw domowych piec zlokalizowany jest poza domem
mieszkalnym.
Do palenia w piecu kaflowym najczęściej wykorzystuje się drewno (65%). Węgiel jest na drugim miejscu, gdyż 52% gospodarstw domowych go stosuje. Papier wykorzystuje 4% badanych. Oczywiście
część osób wykorzystuje nie jedno, lecz dwa lub trzy spośród tych źródeł energii do palenia w piecu
kaflowym.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Najbardziej powszechną formą ogrzewania budynku mieszkalnego w grupie użytkowników pozostałych źródeł energii jest centralne ogrzewanie (piec/kocioł rozprowadzający ciepło do kaloryferów) (90%). Zaledwie 4% budynków posiada piec kaflowy. Kominek ogrzewający jedno pomieszczenie występuje w 15% gospodarstw domowych, a kominek, który rozprowadza ciepło do
wielu pomieszczeń w 9%. Ogrzewanie podłogowe podłączone do pieca centralnego ogrzewania
jest obecne w 11% gospodarstw. Taka sama proporcja gospodarstw stosuje piece elektryczne
(np. farelki) (11%).
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Podstawowym źródłem energii, wykorzystywanym do palenia w piecu/kotle centralnego ogrzewania,
jest olej opałowy/grzewczy (57%). Pozostałe źródła energii wykorzystywane są zdecydowanie rzadziej: gaz płynny (LPG) (19%), drewno (12%) oraz węgiel (11%).
Rys. 25. Źródło energii wykorzystywane do palenia w piecu/kotle centralnego ogrzewania;
respondenci posiadający CO
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Rys. 26. Źródło energii wykorzystywane do palenia w piecu kaflowym; respondenci posiadający piec kaflowy
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Respondenci, którzy mają ogrzewanie podłogowe podłączone do centralnego ogrzewania, najczęściej wykorzystują, jako źródło energii, olej opałowy/grzewczy (40%) oraz gaz płynny (28%). 16%
gospodarstw korzysta z węgla. W przypadku ogrzewania podłogowego drewno jest wykorzystywane
przez 4% respondentów z tej grupy.
Piec/kocioł rozprowadzający ciepło do kaloryferów centralnego ogrzewania i/lub ogrzewania
podłogowego w większości budynków mieszkalnych znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu
w piwnicy (60%). 26% respondentów twierdzi, że piec zlokalizowany jest na parterze/piętrze bu-

76

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce

dynku. W przypadku 5% badanych gospodarstw domowych piec zlokalizowany jest poza domem
mieszkalnym.

2.3.3.Charakterystyka budynku ze względu na zużycie energii na podgrzewanie wody do mycia/kąpieli

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej do podgrzewania wody wykorzystują kolektory
słoneczne.
n Zdecydowanie częściej w tej grupie energii do podgrzewania wody w kotle/piecu wykorzystywany
jest olej opałowy oraz gaz płynny, a rzadziej węgiel i drewno.
n Obie grupy nie różnią się pod względem powszechności wykorzystania energii elektrycznej do podgrzewania wody w bojlerze/podgrzewaczu (82 i 84% dla tradycyjnych).
Rys. 27. Sposób podgrzewania wody do mycia/kąpieli; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
W 70% budynków mieszkalnych woda do mycia/kąpieli podgrzewana jest poprzez wykorzystanie kotła/pieca (centralne ogrzewanie + podgrzewanie wody). 43% gospodarstw podgrzewa wodę w bojlerze/podgrzewaczu, a 9% na kuchence.
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Najczęściej wykorzystywanym źródłem energii do podgrzewania wody w kotle/piecu jest węgiel
(71%). Na drugim miejscu znajduje się drewno (42%).
Do podgrzewania wody w bojlerze/podgrzewaczu 84% respondentów używa energii elektrycznej.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
W 74% budynków mieszkalnych woda do mycia/kąpieli podgrzewana jest poprzez wykorzystanie kotła/pieca (centralne ogrzewanie + podgrzewanie wody). 29% gospodarstw podgrzewa wodę w bojlerze/podgrzewaczu, a 9% poprzez kolektory słoneczne.
Najczęściej wykorzystywanym źródłem energii do podgrzewania wody w kotle/piecu jest olej opałowy
(62%). Na drugim miejscu znajduje się gaz płynny (19%). Węgla używa 8% badanych, a drewna 7%.
Do podgrzewania wody w bojlerze/podgrzewaczu 82% respondentów używa energii elektrycznej,
a 11% gazu płynnego.

2.3.4.Charakterystyka budynku ze względu na zużycie energii
na gotowanie

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej do gotowania wykorzystują kuchenki elektryczne
(26% do 10%) oraz gaz płynny ze zbiornika (10% do 1%), a rzadziej kuchenkę na butlę gazową
(66% do 86%).
Rys. 28. Sposób podgrzewania wody do gotowania; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
86% gospodarstw domowych wykorzystuje do gotowania posiłków kuchenkę na butlę gazową. 13%
korzysta w tym celu z pieca na węgiel/drewno, a 10% z kuchenki elektrycznej.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
66% gospodarstw domowych wykorzystuje do gotowania posiłków kuchenkę na butlę gazową.
26% korzysta w tym celu z kuchenki elektrycznej, a 10% z kuchenki zasilanej gazem płynnym
ze zbiornika.

2.4.Roczny koszt ogrzewania budynku

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
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n Użytkownicy pozostałych źródeł energii wydają rocznie więcej pieniędzy na ogrzewanie budynku, bo
przeciętnie 5100 zł, z tym że 35% takich gospodarstw wydaje nawet większą kwotę; w grupie tradycyjnych źródeł energii odpowiednio wynoszą 3200 zł rocznie, z czego 16% wydaje więcej niż tę kwotę.
n Obie grupy nie różnią się pod względem subiektywnej oceny wysokości kosztów ponoszonych
na ogrzewanie; w jednej i drugiej grupie około 60% badanych uważa, że koszty te są za wysokie
w stosunku do ich możliwości finansowych.
Rys. 29. Roczny koszt ogrzewania budynku; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Roczny koszt ogrzewania budynku wynosi przeciętnie około 3200 zł. 50% gospodarstw domowych
wydaje mniej, a 16% wydaje więcej.
62% gospodarstw domowych jest zdania, że koszty ogrzewania budynku są za wysokie w stosunku
do możliwości finansowych. W tym 18% uważa, że koszty te są bardzo wysokie i zdecydowanie za
duże w stosunku do możliwości finansowych gospodarstwa domowego.
Rys. 30. Subiektywna ocena kosztów ogrzewania budynku; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Roczny koszt ogrzewania budynku wynosi przeciętnie około 5100 zł. 51% gospodarstw domowych
wydaje mniej, a 35% wydaje więcej.
60% gospodarstw domowych jest zdania, że koszty ogrzewania budynku są za wysokie w stosunku
do możliwości finansowych. W tym 20% uważa, że koszty te są bardzo wysokie i zdecydowanie za
duże w stosunku do możliwości finansowych gospodarstwa domowego.

2.5.Planowane remonty/modernizacje budynku surowca rocznie wykorzystywanego do ogrzewania budynku mieszkalnego

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Użytkownicy pozostałych źródeł energii zdecydowanie rzadziej planują remont swojego budynku
mieszkalnego.
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
43% badanych planuje remont swojego budynku mieszkalnego.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
W tej grupie remont swojego budynku mieszkalnego planuje 33% badanych.
Rys. 31. Planowanie remontów; wszyscy respondenci n = 800
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2.5.1.Kiedy planowany jest remont/modernizacja budynku?

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Nie ma istotnych różnic między obu badanymi grupami respondentów, jeśli chodzi o termin planowanego remontu domu mieszkalnego.
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Przeciętnie remont domu planowany jest w ciągu 19 miesięcy. 45% badanych chce remontować swój
dom w ciągu najbliższego roku, w tym 13% w ciągu najbliższych 6 miesięcy.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Przeciętnie remont domu planowany jest w ciągu 17 miesięcy. 44% badanych chce remontować swój
dom w ciągu najbliższego roku, w tym 9% w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

2.5.2.Powody planowanego remontu/modernizacji budynku

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Nie ma istotnych różnic między obu badanymi grupami respondentów, jeśli chodzi o zakres prac
planowanego remontu domu mieszkalnego.
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Najczęściej respondenci planują remont dachu (37%), malowanie wnętrza budynku (np. ściany)
(36%) oraz ocieplenie budynku przez izolację termiczną ścian (np. styropianem, wełną mineralną)
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(35%). 20% planuje remont elewacji (np. malowanie), a po 17% wymianę okien i remont łazienki
(np. wymiana białego montażu, glazura, terakota). Na dalszym miejscu znajduje się remont kuchni
(np. wymiana zlewozmywaka, instalacja zmywarki, glazura, terakota) (13%).
12% planujących remont ma zamiar dokonać remontu instalacji grzewczej, zaś 4% wymianę pieca/
kotła.
Rys. 32. Powody planowanego remontu; respondenci planujący remont
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Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Najczęściej respondenci planują malowanie wnętrza budynku (np. ściany) (37%), a w dalszej kolejności remont dachu (28%).
24% respondentów planuje ocieplenie budynku przez izolację termiczną ścian (np. styropianem, wełną mineralną), a 9% ocieplenie budynku przez izolację termiczną dachu.
18% planujących remont ma zamiar dokonać remontu instalacji grzewczej, zaś 6% wymianę pieca/
kotła.
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2.5.3.Powody braku planów remontu/modernizacji budynku

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n W grupie użytkowników pozostałych źródeł energii zasadniczym powodem nieprzeprowadzania
remontu budynku mieszkalnego jest brak takiej potrzeby, ponieważ budynek jest nowy; z kolei
w grupie użytkowników tradycyjnych źródeł głównym powodem jest brak środków finansowych
(43%).
Rys. 33. Powody braku planu remontu budynku; respondenci, którzy nie planują remontu
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Najczęstszy powód nieprzeprowadzania remontów to brak wystarczających środków finansowych
(43%). Łącznie 45% respondentów nie widzi potrzeby remontu/modernizacji, w tym 28% z uwagi
zarówno na niedawne prace remontowe, jak i fakt, iż budynek jest nowy (17%).
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Najczęstszy powód nieprzeprowadzania remontów w tej grupie badanych to brak takiej potrzeby,
ponieważ dom jest nowy (51%) lub niedawno remont był w nim przeprowadzany (30%). Na brak
wystarczających środków finansowych wskazuje w tej grupie 12% badanych.

2.6.Remonty/modernizacje budynku mieszkalnego przeprowadzane w ciągu ostatnich 5 lat

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Obie grupy respondentów są do siebie bardzo podobne, jeśli chodzi o zakres remontów przeprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat.
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Większość remontów dotyczyła wymiany okien (40%) oraz malowania wnętrza budynku (np. ściany) (37%). 17% gospodarstw domowych dokonało ocieplenia budynku przez izolację termiczną
ścian (np. styropianem). Tyle samo (17%) badanych wykonało remont/modernizację polegającą
na remoncie łazienki (np. wymiana białego montażu, glazura, terakota) oraz remoncie dachu.
17% respondentów deklaruje, iż w ciągu ostatnich 5 lat dokonało remontu instalacji grzewczej. Remont ten w większości przypadków polegał na wymianie pieca/kotła (46%), przejścia na inne źródło
energii ( 38%) lub wymianie całej instalacji (23%).
6% badanych budynków mieszkalnych zostało ocieplonych albo przez izolację termiczną dachu, albo
przez izolację termiczną piwnic (np. ocieplenie sufitu w piwnicach) (3%).
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28% badanych nie wykonywało ostatnio żadnych remontów ani modernizacji swojego budynku
mieszkalnego.
Rys. 34. Remonty/modernizacje budynku mieszkalnego przeprowadzane w ciągu ostatnich
5 lat
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Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Większość remontów dotyczyła malowania wnętrza budynku (np. ściany) (38%) oraz wymiany okien
(26%). 20% gospodarstw domowych dokonało ocieplenia budynku przez izolację termiczną ścian
(np. styropianem). 19% badanych wykonało remont dachu.
18% respondentów deklaruje, że w ciągu ostatnich 5 lat dokonało remontu instalacji grzewczej. Remont ten w większości przypadków polegał na przejściu na inne źródło energii (57%) lub wymianie
pieca/kotła (26%). 13% badanych wymieniło całą instalację.
8% badanych budynków mieszkalnych zostało ocieplonych albo przez izolację termiczną dachu, albo
przez izolację termiczną piwnic (np. ocieplenie sufitu w piwnicach) (2%).
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35% badanych nie wykonywało ostatnio żadnych remontów ani modernizacji swojego budynku
mieszkalnego.

2.7.Plany dotyczące budowy nowego domu

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Nie ma żadnych różnic między obu grupami pod względem planowania budowy nowego domu.
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii oraz użytkownicy pozostałych źródeł energii
Tylko 5% badanych gospodarstw domowych na terenach pozamiejskich planuje budowę nowego domu.

2.8.Plany dotyczące przeprowadzki

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
n Brak zasadniczych różnic między grupami, jeśli chodzi o plany dotyczące przeprowadzki.
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Spośród 5% osób, które planują przeprowadzkę, większość chce pozostać na wsi (55%). 16% zamierza przeprowadzić się do miasta o wielkości 20–50 tys. mieszkańców, a 14% do miasta 100–500
tys. mieszkańców. 10% gospodarstw myśli o mieście do 20 tys. mieszkańców.
Powody przeprowadzki to najczęściej budowa nowego domu (33%), pozycja zawodowa wymuszająca taką sytuację (22%) lub brak zadowolenia z życia w danej miejscowości, lub „chęć bycia na
swoim” (po 7%).
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Spośród 6% osób, które planują przeprowadzkę, większość chce pozostać na wsi (83%). 8% zamierza przeprowadzić się do miasta o wielkości 50–100 tys. mieszkańców.
Powody przeprowadzki to najczęściej budowany nowy dom (43%). Po 9% badanych, jako powód,
podaje pozycję zawodową wymuszającą taką sytuację, brak zadowolenia z życia w danej miejscowości lub „chęć bycia na swoim”.

3.Energia na terenach pozamiejskich
3.1.Znajomość spontaniczna i wspomagana źródeł energii do ogrzewania
budynków

Niezależnie od obecnie używanego źródła energetycznego spontanicznie najczęściej wymieniane są
węgiel i drewno.
Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
Olej opałowy, energia elektryczna i gaz płynny LPG są częściej wymieniane spontanicznie przez użytkowników pozostałych źródeł.
Po zaprezentowaniu listy wspomaganej, poza węglem i drewnem, które są znane przez wszystkich badanych, grupa respondentów tradycyjnych odznacza się lepszą ogólną znajomością źródeł energii, szczególnie jeśli chodzi o odnawialne źródła: energia geotermalna (68% do 50% na korzyść użytkowników
pozostałych źródeł), energia pozyskiwana z wiatru (74% do 62%) lub wody (84% do 69%) czy biomasa
(58% do 48%).
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Większą świadomość istnienia gazu płynnego (LPG) mają osoby lepiej wykształcone (wykształcenie pomaturalne, licencjat, wyższe), osoby, których źródłem dochodu jest praca najemna, osoby korzystające z Internetu,
ludność napływowa, czyli osoby mieszkające w danej miejscowości stosunkowo krótko (do 10 lat). Energię
słoneczną częściej znają mężczyźni, osoby młode (25–34 lata), wykształcone, o wyższym statusie zawodowym i ekonomicznym (wysokie dochody gospodarstwa domowego), prowadzące własną działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, ludność napływowa o krótkim stażu mieszkania w miejscowości. Znajomością solarów bardziej odznaczają się dotychczasowi użytkownicy ekogroszku i oleju opałowego.
Rys. 35. Znajomość spontaniczna źródeł energii do ogrzewania; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Respondenci korzystający z tradycyjnych źródeł energii najczęściej spontanicznie wymieniają węgiel
i drewno (odpowiednio 97% i 91%). W dalszej kolejności wskazywane były: olej opałowy (42%), koks
(34%) oraz gaz ziemny z sieci (30%). Gaz płynny LPG wymieniło 23% badanych.
W znajomości wspomaganej kartą wszyscy badani z tej grupy znają węgiel i drewno. Dalej wymieniane są: olej opałowy, energia elektryczna, koks, gaz ziemny z sieci i energia słoneczna (wskazania
między 82% a 87%). Gaz płynny LPG, jako źródło energii do ogrzewania budynków, wymieniany jest
przez 74% respondentów.
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Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Węgiel (93%) i drewno (87%) są również najczęściej spontanicznie wymieniane w grupie użytkowników pozostałych źródeł energii. Następnie wskazywane są olej opałowy (65%), energia elektryczna
oraz gaz płynny LPG (po 38%).
Znajomość wspomaga kartą na pierwszych dwóch miejscach stawia węgiel i drewno znane przez niemal wszystkich badanych (po 99%). W dalszej kolejności wymieniają oni olej opałowy (95%), energię
elektryczną (92%) oraz energię słoneczną (91%). Gaz płynny LPG wymienia 85%.
Rys. 36. Znajomość wspomagana źródeł energii do ogrzewania; wszyscy respondenci n = 800
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3.2.Używanie źródeł energii
3.2.1.Obecnie używane źródła energii
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Większość respondentów korzystających z tradycyjnych źródeł energii korzysta z drewna (83%) lub węgla
(80%) do ogrzewania swoich budynków mieszkalnych. Rzadziej wybierany jest ekogroszek (6%) czy koks (3%).
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Wśród użytkowników pozostałych źródeł energii dominuje używanie oleju opałowego (52%). Gaz płynny LPG używany jest przez 19% badanych, energia elektryczna przez 18%, a korzystanie z solarów
deklaruje 9%.
Rys. 37. Obecnie używane źródła energii do ogrzewania budynku; wszyscy respondenci n = 800
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3.2.2.Kiedykolwiek używane źródła energii

Najczęściej użytkowanymi źródłami w przeszłości są węgiel i drewno. O ile w grupie tradycyjnej wszyscy korzystali z tego typu rozwiązań energetycznych (94–95%), w grupie pozostałych źródeł odsetek
ten jest niższy (69–71%). Z kolei użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej wybierali energię
elektryczną (26% wobec 11% dla grupy tradycyjnej).
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
W przeszłości niemal wszyscy użytkownicy tradycyjnych źródeł energii korzystali z węgla i drewna
(94–95%). Energii elektrycznej używało 11% respondentów, ekogroszku 8%, a koksu 7%.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Największy odsetek grupy pozostałych źródeł energii kiedykolwiek korzystał z drewna (71%) i węgla
(69%). Olej opałowy był wybierany przez 54% respondentów z tej grupy, energia elektryczna przez
26%, zaś z gazu płynnego LPG w przeszłości korzystało 21%. Rzadziej wybierany był ekogroszek
i koks (odpowiednio 7 i 6%).
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Rys. 38. Kiedykolwiek używane źródła energii do ogrzewania budynku; wszyscy respondenci n = 800
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3.2.3.Źródła energii, których używaniem byłby zainteresowany respondent (decyzja nieograniczona kosztem ani dostępem)

Gdyby koszty i dostęp do źródeł nie odgrywały żadnej roli przy wyborze, największym zainteresowaniem, niezależnie od obecnie wykorzystywanego źródła, cieszy się energia słoneczna, aczkolwiek większą intencją w tym względzie odznacza się grupa pozostałych źródeł energii (39% wobec
30% dla tradycyjnych użytkowników).
W porównaniu obu grup zaznaczają się poza tym następujące tendencje:
n Grupa użytkowników tradycyjnych źródeł częściej wymienia gaz ziemny z sieci (23% wobec 15%),
drewno (12% do 5%) i węgiel (9% do 2%).
n Z kolei grupa pozostałych źródeł wykazuje większą intencję korzystania z oleju opałowego (23% do 13%).
Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
W tej grupie użytkowników największym zainteresowaniem cechuje się energia słoneczna. Taką opinię podziela 30% badanych, korzystających z tradycyjnych rozwiązań energetycznych. Następnym
źródłem w kolejności, którym byli zainteresowani, jest gaz ziemny z sieci (23%). Olej opałowy wymieniło 13%, drewno 12%, zaś energię geotermalną 11%. Nie uwzględniając kosztów i dostępności, na
gaz płynny LPG zdecydowałoby się 8% badanych.
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Tab. 1. Przyczyny zainteresowania korzystaniem z danego źródła; respondenci zainteresowani korzystaniem z danego źródła
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Rys. 39. Źródła energii służące do ogrzewania budynków mieszkalnych, których używaniem respondent byłby zainteresowany, gdyby decyzja nie była ograniczona ani ceną, ani
dostępnością
30%

energia słoneczna
gaz ziemny z sieci

15%
13%

olej opałowy/ grzewczy
energia pozyskiwana z wiatru
drewno

5%

9%
12%
8%
10%
9%

energia geotermalna – pompy ciepła
gaz płynny (LPG)

ekogroszek
energia pozyskiwana z wody
biomasa / pelety
koks
wierzba energetyczna
torf

23%

10%
13%
12%
11%
11%

energia elektryczna

węgiel

39%

23%

2%
4%
5%
3%
4%
1%
2%
1%
1%
1%
0%
1%
0%

nie wiem
0%
tradycyjne źródła energii

13%
11%
20%
10%

30%

40%

50%

pozostałe źródła energii

Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Największy odsetek użytkowników pozostałych źródeł energii wybrałby energię słoneczną (39% wskazań). Kolejne miejsca w rankingu zajmują olej opałowy (23%), następnie gaz ziemny z sieci (15%)
oraz energia pozyskiwana z wiatru (13%). Gaz płynny LPG wymienia co dziesiąta osoba w tej grupie
(10%).
Zaletą solarów, w opinii respondentów zainteresowanych tą technologią, jest przede wszystkim
tania eksploatacja (51%) i mniejsze zanieczyszczenie środowiska (48%). Wygodę w eksploatacji
wymienia 26% badanych, a 15% czystość użytkowania/obsługi. Pozostałe zalety tego źródła to:
najbardziej opłacalna inwestycja, szybko się zwraca (9%), odnawialność oraz brak emisji zanieczyszczeń (4–5%).
Do korzystania z gazu ziemnego i płynnego LPG najbardziej zachęcają wygoda eksploatacji (odpowiednio 68 i 73%), czystość użytkowania (39 i 42%), a także brak odpadów ze spalania (11%) dla
gazu ziemnego oraz prosta obsługa dla gazu płynnego LPG (11%).
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Według badanych zdecydowanie największą zaletą oleju opałowego jest wygoda w eksploatacji
wskazywana przez 76% z nich.

3.3.Kluczowe elementy decydujące o wyborze źródła energii

Obie badane grupy w niemal 100% przy wyborze źródła energii do ogrzewania budynku kierują się
aspektami ekonomicznymi, tj. kosztem użytkowania i instalacji. Porównując obie grupy – dla użytkowników pozostałych źródeł ważniejszą rolę odgrywają czystość użytkowania źródła (98% wobec
88% dla grupy tradycyjnej), stopień zanieczyszczenia środowiska (95% do 85%), ilość czasu i pracy
potrzebnej od działania (96% do 87%).
Rys. 40. Ważność czynników przy wyborze źródła energii do ogrzewania; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
W tej grupie użytkowników najważniejszymi elementami przy wyborze źródła energetycznego są
kwestie finansowe: koszt użytkowania oraz koszt instalacji (po 98–99% wskazań). Równie często
wymieniane są bezpieczeństwo użytkowania (96%) oraz prostota obsługi całego systemu grzewczego
(92%). Następne w kolejności wskazywane są: czystość użytkowania źródła, ilość czasu i pracy potrzebnej do działania instalacji, stopień zanieczyszczenia środowisk oraz łatwość rozliczeń (84–88%).
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Poza kosztami użytkowania (100%) i instalacji (98%) innymi równie ważnymi elementami, które
decydują o wyborze źródeł energii w tej grupie, są: bezpieczeństwo użytkowania (98%), czystość
użytkowania systemu grzewczego (98%), ilość czasu i pracy potrzebnej do działania instalacji (96%),
stopień zanieczyszczenia środowiska (95%) oraz prosta obsługa (94%). Relatywnie mniej osób bierze
pod uwagę wcześniejsze doświadczenia ze źródłem (60%).
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3.4.Źródła opiniotwórcze/doradzanie w zakresie wyboru źródła energii do
ogrzewania budynku

Jeśli badani szukali doradztwa w zakresie wyboru źródła energii do ogrzewania budynku, najczęściej
korzystali z pozytywnych doświadczeń rodziny, znajomych, sąsiadów, czyli tzw. reklamy z ust do ust.
Zestawiając wyniki obu grup, można sformułować następujące wnioski:
Grupa użytkowników tradycyjnych źródeł zdecydowanie częściej nie miała wpływu na obecne źródło energii
wykorzystywane w budynku do ogrzewania (53% wskazań wobec 17% dla użytkowników pozostałych źródeł).
Z kolei grupa pozostałych źródeł częściej korzysta z porad specjalistów z branży budowlanej (29% do
10%) oraz instalatorów systemów grzewczych (27% do 10%).
Rys. 41. Źródła doradztwa w zakresie wyboru źródła energii do ogrzewania budynku;
wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Aż 53% w tej grupie nie miało wpływu na wybór źródła energii, a rozwiązanie energetyczne zostało
wybrane przez inne osoby w przeszłości. Jeśli jednak szukają porady, przy wyborze źródła energii
najczęściej korzystają z porad rodziny i znajomych (29%). W dalszej kolejności wymieniają także instalatorów systemów grzewczych lub specjalistów z branży budowlanej (po 10%). Pozostałe źródła
wiedzy są wykorzystywane incydentalnie.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Na pierwszym miejscu porady szukają u rodziny i znajomych (40%). Przy wyborze źródła energii duże
znacznie mają także specjaliści z branży budowlanej (29%) oraz instalatorzy systemów grzewczych
(27%). Źródła energii nie wybierało 17% osób w tej grupie, a 5% osób nie szukało porady w tym
zakresie i wyboru dokonały samodzielnie.
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Tab. 2. Efektywność energetyczna źródeł energii
tradycyjne źródła energii
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27%

3.5.Świadomość efektywności energetycznej poszczególnych źródeł energii

Za najbardziej efektywne/opłacalne źródła energii, niezależnie od obecnie użytkowanego źródła, respondenci uznali energię słoneczną. Relatywnie wysoko plasują się też: energia pozyskiwana z wiatru, energia pozyskiwana z wody oraz energia geotermalna. W grupie użytkowników pozostałych źródeł energii większy odsetek ocenił te cztery źródła jako bardziej efektywne, a więc energia słoneczna
(47% dwóch najwyższych ocen wobec 38% dla użytkowników tradycyjnych), energia pozyskiwana
z wiatru (41% do 33%), energia pozyskiwana z wody (40% do 33%) oraz energia geotermalna (36%
do 29%).
Z kolei osoby korzystające z tradycyjnych źródeł lepiej oceniły efektywność drewna (22% dwóch najwyższych ocen wobec 15% dla grupy użytkowników pozostałych źródeł) i węgla (15% do 9%).
Pozostałe źródła zostały ocenione przez obie grupy podobnie.
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Osoby korzystające z tradycyjnych źródeł energii, jeśli chodzi o najbardziej opłacalne/efektywne pod
względem kosztu uzyskania energii, oceniły solary słoneczne na 38% – dwie najwyższe oceny (średnia 7,27). Kolejne miejsca zajęły trzy odnawialne źródła energii: energia pozyskiwana z wiatru (33%
dwóch najwyższych ocen; średnia 7,03), energia pozyskiwana z wody (33% dwóch najwyższych
ocen; średnia 6,95) oraz energia geotermalna (29% dwóch najwyższych ocen; średnia 6,86). Gaz
płynny LPG uzyskał 12% dwóch najwyższych ocen (ze średnią 5,42, podobną jak gaz ziemny z sieci,
torf i olej opałowy).
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Respondenci używający pozostałych źródeł energii pod względem efektywności ocenili najwyżej energię słoneczną (47% dwóch najwyższych ocen; średnia 7,72), następnie energię pozyskiwaną z wiatru
(41% dwóch najwyższych ocen; średnia 7,44), energię pozyskiwaną z wody (40% dwóch najwyższych ocen; średnia 7,32) oraz energię geotermalną (36% dwóch najwyższych ocen; średnia 7,26).
Gaz płynny LPG uzyskał 9% dwóch najwyższych ocen (średnia 5,23) i został oceniony podobnie jak
torf, koks, gaz ziemny z sieci, węgiel i olej opałowy.

3.6.Świadomość wad i zalet użytkowania poszczególnych źródeł energii
3.6.1.Zalety użytkowania poszczególnych źródeł energii

Do największych zalet tradycyjnych źródeł energii – węgla i drzewa – należą, zdaniem respondentów,
niskie koszty instalacji i uruchomienia (odpowiednio 51 i 57%). W przypadku kosztów eksploatacyjnych ponoszonych po uruchomieniu liderem jest drewno (38%) oraz energia słoneczna (30%).
Przyszłość – zdaniem respondentów – należy do nowoczesnych źródeł energii, w przypadku których
niekwestionowanym liderem jest energia słoneczna (62%), zaś na dalszych miejscach znalazła się
energia pozyskiwana z wiatru (44%), energia geotermalna (31%) oraz energia pozyskiwana z wody
(29%).
Również w przypadku czystości użytkowania poszczególnych źródeł najwięcej osób (48%) wskazało
na energię słoneczną jako tę najbardziej ekologiczną. Na dalszych miejscach znalazły się takie źródła,
jak np. gaz ziemny z sieci, energia pozyskiwana z wiatru oraz energia elektryczna (odpowiednio po
34% oraz 33%).
Zdaniem respondentów dużą wydajnością energetyczną (duża ilość energii z małej ilości paliwa) odznaczają się węgiel (26%) oraz olej opałowy (18%).
Gaz płynny (LPG) postrzegany jest przede wszystkim jako źródło energii, w przypadku którego jest
konieczność magazynowania paliwa – 30%, czyste w użytkowaniu (24%) oraz łatwe w obsłudze
urządzeń go wykorzystujących – 20%.
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7%

7%

15%

2%

6%

3%

Gaz
ziemny
z sieci

30%

24%

1%

7%

20%

11%

12%

11%

4%

7%

2%

4%

3%

Gaz
płynny
(LPG)

1%

48%

1%

5%

16%

12%

16%

10%

10%

62%

1%

30%

1%

Energia
słoneczna

0%

24%

0%

2%

5%

13%

6%

2%

10%

31%

0%

15%

1%

Energia
geotermalna
- pompy
ciepła

0%

33%

1%

9%

21%

7%

5%

18%

2%

8%

1%

2%

4%

Energia
elektryczna

54%

25%

2%

15%

25%

9%

18%

15%

2%

7%

8%

4%

3%

Olej
opałowy

1%

34%

0%

1%

5%

10%

12%

5%

11%

44%

0%

21%

1%

Energia
pozyskiwana z
wiatru

0%

27%

0%

1%

4%

8%

7%

3%

9%

29%

0%

14%

0%

Energia
pozyskiwana z
wody

37%

2%

8%

6%

5%

5%

7%

14%

7%

2%

10%

5%

6%

Ekogroszek

54%

0%

30%

8%

4%

8%

13%

16%

16%

0%

37%

3%

8%

koks

42%

0%

8%

2%

1%

2%

1%

4%

12%

1%

11%

2%

6%

Torf

32%

1%

2%

1%

1%

2%

1%

3%

4%

6%

1%

2%

2%

Biomasa/
Pelety

22%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

4%

4%

1%

2%

1%

Wierzba
energetyczna
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Tab. 3. Opinie o źródłach energetycznych; wszyscy respondenci n = 800
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3.6.2.Wady użytkowania poszczególnych źródeł energii

Pomimo że respondenci wymienili piece węglowe, jako najłatwiejsze w obsłudze (39%), uważają
oni, że są to urządzenia, którym należy poświęcić dużo czasu, aby prawidłowo działały (45%), oraz iż
mogą wystąpić problemy techniczne w trakcie ich użytkowania (18%).
Poza tym respondenci uważają, że zarówno węgiel, jak i koks generują kłopotliwe odpady ze spalania
(odpowiednio 84 i 30%) oraz że są to źródła energii, które bardzo zanieczyszczają atmosferę (odpowiednio 81 i 37%).
Węgiel uzyskał z jednej strony najwyższe, spośród wszystkich badanych źródeł, wskazania jako źródło
szeroko dostępne – 74%, bardzo dobrze znane – 76% oraz o niskim koszcie instalacji i uruchomienia – 51%, ale z drugiej strony otrzymał też najwięcej wskazań negatywnych na takich wymiarach,
jak: bardzo zanieczyszcza środowisko – 81%, wymaga dużego nakładu czasu i pracy do poprawnego
działania – 44%, stwarza duże problemy techniczne przy użytkowaniu – 18%, daje kłopotliwe odpady ze spalania – 84% oraz zmusza do konieczności magazynowania paliwa – 85%.
Podobnie jak węgiel, drewno uzyskało co prawda z jednej strony najwyższe, spośród wszystkich badanych źródeł, wskazania jako źródło szeroko dostępne – 71%, bardzo dobrze znane – 69% oraz
o niskim koszcie instalacji i uruchomienia – 58%, ale z drugiej strony otrzymało też najwięcej wskazań
negatywnych na takich wymiarach, jak: wymaga dużego nakładu czasu i pracy do poprawnego działania – 31% oraz zmusza do konieczności magazynowania paliwa – 69%.

4.Świadomość ekologiczna
4.1.Świadomość skutków ekologicznych użytkowania dostępnych źródeł
energii

Według badanych największy negatywny wpływ na środowisko naturalne ma korzystanie z węgla i drewna jako źródeł energetycznych. Połowa lub więcej użytkowników tych źródeł (odpowiednio 57 i 50%) łączy
korzystanie z nich z brudem i osadem na oknach lub na samym budynku, 40–45% wskazuje na dużą emisję CO2 do atmosfery, 35–30% dostrzega problem w magazynowaniu pozostałości spalania tych źródeł,
zaś co piąty pytany zaznacza nieprzyjemny zapach oraz zmniejszoną przejrzystość powietrza.
Tab. 4. Szkodliwe skutki korzystania z różnych źródeł; wszyscy respondenci korzystający
z danego źródła. W tabeli zawarto źródła dla N > 30 wskazań
Drewno
(N=536)

Węgiel
(N=518)

Ekogroszek
(N=38)

Gaz płynny
LPG (N=46)

Olej opałowy (N=124)

brud, osad na budynkach,
oknach

50%

57%

22%

22%

18%

duża emisja CO2

39%

45%

21%

29%

25%

skłądowanie - pozostałość
po spalaniu np. popiół

35%

40%

28%

17%

12%

nieprzyjemny zapach

20%

21%

4%

15%

19%

zmniejszona przejrzystość
powietrza

20%

22%

9%

8%

12%

problemy z oddychaniem

11%

12%

9%

8%

8%

negatywny wpływ na
produkty żywnościowe

3%

3%

0%

8%

1%

nie ma żadnych niekorzystnych skutków

18%

11%

29%

62%

51%
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Ekogroszek jest postrzegany jako mniej szkodliwe źródło dla środowiska od drewna i węgla. Problem z brudem na budynkach, dużą emisją CO2 oraz kłopotliwym składowaniem popiołu dostrzega
21–29% użytkowników ekogroszku. Z kolei aż 29% nie widzi żadnych niekorzystnych skutków wywołanych przez spalanie ekogroszku.
Gaz płynny LPG oraz olej opałowy są oceniane jako źródła jeszcze mniej szkodliwe – odpowiednio aż
62 i 51% użytkowników tych paliw energetycznych nie dostrzega żadnych niekorzystnych skutków
korzystania z nich.

4.2.Znajomość odnawialnych źródeł energii

Większą znajomością terminu odnawialnych źródeł energii odznaczają się użytkownicy pozostałych
źródeł energii (84% wskazań wobec 66% dla użytkowników tradycyjnych). Również potrafili wymienić więcej odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia pozyskiwana z wiatru (69% wobec 58%
wskazań grupy użytkowników tradycyjnych), energia słoneczna (67% do 57%), energia pozyskiwana
z wody (58% do 45%) oraz energia geotermalna (38% do 28%).
Rys. 42. Znajomość terminu „odnawialne źródła energii”; wszyscy respondenci n = 800

66%

tradycyjne źródła energii

84%

pozostałe źródła energii
tak

34%
16%

nie

Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Termin „odnawialne źródło energii” jest znany przez 66% osób korzystających z tradycyjnych źródeł energii. Najwięcej respondentów wskazuje w tej kategorii energię pozyskiwaną z wiatru (58%)
i energię słoneczną (57%). W dalszej kolejności wymieniają energię pozyskiwaną z wody (45%),
energię geotermalną (28%), biomasę (16%), wierzbę energetyczną (14%) oraz drewno (13%). Na
pytanie o wskazanie odnawialnych źródeł energii 24% z tej grupy nie potrafiło wymienić żadnego
z nich.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Do znajomości terminu „odnawialne źródła energii” przyznaje się 84% respondentów z tej grupy. Ponad połowa badanych wymienia jako odnawialne źródła: energię pozyskiwaną z wiatru (69%), energię słoneczną (57%) oraz energię pozyskiwaną z wody (58%). Inne wymianie źródła w tej kategorii
to energia geotermalna (38%), biomasa (20%), a także wierzba energetyczna (17%) oraz drewno
(14%). Żadnego odnawialnego źródła energii nie potrafiło wymienić 11% tej grupy.

4.3.Zainteresowanie ekologicznymi rozwiązaniami energetycznymi

Zestawiając wyniki obydwu rozpatrywanych grup, można wskazać następujące tendencje:
n W iększe zainteresowanie tematem ekologicznych źródeł energii w grupie użytkowników pozostałych źródeł energii (45% interesowało się tym zagadnieniem wobec 23% w grupie tradycyjnej).
n Częstsze poszukiwanie informacji o ekologicznych źródłach energii w swojej gminie przez użytkowników tradycyjnych (16% wobec 9% dla pozostałych) oraz rzadsze wykorzystywanie fachowej
prasy budowlanej (24% do 35% dla pozostałych) i specjalistów z tej branży (25% do 33% dla
pozostałych).
n Częstsze wskazywanie źródeł, takich jak: energia słoneczna, energia pozyskiwana z wiatru, energia
geotermalna, olej opałowy oraz gaz płynny LPG, jako ekologicznych rozwiązań energetycznych
w grupie osób używających pozostałych źródeł energii.
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Rys. 43. Odnawialne źródła energii; wszyscy respondenci n = 800
58%

Energia pozyskiwana z wiatru

57%

Energia słoneczna
45%

Energia pozyskiwana z wody
28%

Energia geotermalna - pompy ciepła

69%
67%

58%

38%

16%
20%

Biomasa / Pelety

14%
17%

Wierzba energetyczna

13%
14%

Drewno
3%
5%

Energia elektryczna

3%
3%

Węgiel
Torf

2%
2%

Gaz ziemny z sieci

2%
2%

Olej opałowy/ grzewczy

1%
2%

Gaz płynny (LPG)

1%
2%

Ekogroszek

1%
2%

nie wiem/ trudno powiedzieć

24%

11%
0%

20%
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40%
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Rys. 44. Poszukiwanie informacji o ekologicznych źródłach energii; wszyscy respondenci n = 800

tradycyjne źródła energii
pozostałe źródła energii

23%

77%
45%
tak

55%
nie

Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
W grupie użytkowników tradycyjnych źródeł energii 23% z nich szukało kiedykolwiek informacji
o ekologicznych źródłach energii.
Głównym źródłem wiedzy dla nich są rodzina i znajomi (41% wskazań spośród osób szukających
takich materiałów), internetowe fachowe serwisy poświęcone budownictwu i fora internetowe
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(po 31%), specjaliści z branży budowlanej (25%) oraz fachowa prasa budowlana (24%). W gminie
takich informacji szukało 16% zainteresowanych tym tematem.
Najczęściej wskazywanym powodem szukania informacji o ekologicznych źródłach energii była chęć
znalezienia najbardziej ekonomicznego, najtańszego źródła do ogrzewania budynku (34% wskazań).
W dalszej kolejności respondentami kierowała ciekawość (29%), przy zmianie systemu grzewczego
(15%), oraz chęć znalezienia najbardziej ekologicznego rozwiązania energetycznego do ogrzewania
domu (9%).
Z terminem „ekologicznego rozwiązania energetycznego” najczęściej łączona jest energia słoneczna
– ponad połowa wskazań (54%). Następne w kolejności wymieniane są rozwiązania energetyczne
związane z wiatrem (41%) oraz z pozyskiwaniem energii z wody (32%). Energię geotermalną wymieniła co 4. osoba z tej grupy (25%), zaś energia elektryczna otrzymała 16% wskazań.
Rys. 45. Źródła wiedzy o ekologicznych źródłach energii; wszyscy respondenci, którzy kiedykolwiek szukali informacji na ten temat
41%

Rodzina lub znajomi, sąsiedzi

35%

Internet: fachowe serwisy
poświęcone budownictwu

31%
32%

Internet: fora internetowe

31%
34%
24%

Fachowa prasa budowlana

35%
25%

Specjaliści z branży budowlanej

33%
16%

Gmina
Telewizja
Internet
Targi budowlane

7%
6%
2%
3%
2%
1%
1%
5%
4%

Inne osoby/źródła wiedzy
nie wiem/ trudno powiedzieć

0%
1%
0%

10%

tradycyjne źródła energii (n=150)

20%

30%

40%

50%

pozostałe źródła energii (n=109)

Użytkownicy pozostałych źródeł energii
45% użytkowników pozostałych źródeł energii szukało w przeszłości informacji na temat ekologicznych rozwiązań energetycznych do ogrzewania budynku.
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Rys. 46. Przyczyny szukania informacji o ekologicznych źródłach energii; wszyscy respondenci, którzy kiedykolwiek szukali informacji na ten temat
wybór najbardziej ekonomicznego,
najtańszego źródła energii
ciekawość
zmiana systemu grzewczego

18%
16%
15%

9%
11%
wybór najbardziej wygodnego
7%
(w eksploatacji) źródła energii.
8%
6%
zainteresowanie zawodowe
6%
wybór najkorzystniejszego
3%
rozwiązania grzewczego
4%
poznanie szczegółów
3%
odnośnie energii słonecznej
3%
Ze względu na chęć
2%
jak najszybszego użytkowania 0%
10%
inne
13%
2%
nie wiem/ trudno powiedzieć
4%
0%
10%
20%

34%
37%
29%

wybór najbardziej ekologicznego źródła energii

tradycyjne źródła energii (n=150)

30%

40%

50%

pozostałe źródła energii (n=109)

Najbardziej istotnymi źródłami wiedzy o rozwiązaniach ekologicznych w zakresie źródeł ekologicznych byli: rodzina lub znajomi (35%), fachowa prasa budowlana (35%), fora internetowe (34%),
specjaliści z branży budowlanej (33%) oraz internetowe portale poświęcone zagadnieniom budowlanym (32%).
Najważniejszym powodem szukania tego typu informacji była chęć znalezienia najbardziej ekonomicznego źródła energii (37%). Ciekawość kierowała 18% respondentów w tej grupie, 16% interesowało się tym tematem ze względu na zmianę instalacji grzewczej, a 11% szukało najbardziej
ekologicznego źródła energii.
Jako „ekologiczne rozwiązanie energetyczne” w tej grupie wskazywana jest najczęściej energia słoneczna
(62%) oraz energia pozyskiwana z wiatru (51%). W dalszej kolejności wymieniane są: energia pozyskiwana z wody (38%), energia geotermalna (32%), a także olej opałowy (28%) i gaz płynny LPG (19%).

4.4.Świadomość możliwości pozyskania środków na wprowadzenie ekologicznych rozwiązań energetycznych

Grupa osób korzystających z pozostałych źródeł energetycznych częściej deklaruje znajomość dofinansowania z Unii Europejskiej do nowoczesnych instalacji grzewczych (53% wobec 40% dla użytkowników tradycyjnych).
Z kolei korzystanie z tego typu rozwiązań jest marginalne w przypadku obu grup.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii częściej niż tradycyjnych uzyskiwali wiedzę na temat dopłat
do systemów grzewczych z internetowych portali poświęconych budownictwu (22% do 13%) oraz
od specjalistów z branży budowlanej (15% do 8%).
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Rys. 47. Ekologiczne rozwiązanie energetyczne; wszyscy respondenci n = 800
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Rys. 48. Znajomość istnienia dopłat do nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Największy odsetek wśród osób, które korzystają z tradycyjnych źródeł energii, deklaruje, że słyszało
o dofinansowaniu z funduszy unijnych do nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań ekologicznych
(40%). Dofinansowanie z gminy w tym zakresie wymieniło 18%, zaś z budżetu państwa 13%. Jednocześnie 48% nie słyszało o żadnych tego typu funduszach.
Rys. 49. Korzystanie z dopłat do nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych;
wszyscy respondenci n = 800
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Rys. 50. Źródła wiedzy o dotacjach do ekologicznych źródeł energii; wszyscy respondenci n = 800
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Aż 96% osób w tej grupie deklaruje, że nie korzystało w przeszłości z żadnego z tych sposobów modernizacji systemów grzewczych.

102

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce

Głównym źródłem wiedzy o dotacjach do systemów grzewczych są rodzina i znajomi (35%) oraz
gmina (29%). Na kolejnych miejscach wymieniane były telewizja (18%), internetowe fora (15%) i internetowe portale poświęcone budownictwu (13%).
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
W grupie użytkowników pozostałych źródeł energii 53% twierdzi, że istnieje program dofinansowania do nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań energetycznych z funduszy unijnych. Dofinansowanie z gminy w tym obszarze wskazało 20%, a dotacje państwowe 18%. O żadnym z tych funduszy
nie słyszało 36% osób w tej grupie.
Prawie wszyscy (95%) nie korzystali do tej pory z tego typu inicjatyw.
Najważniejszymi źródłami czerpania informacji o dofinansowaniach do systemów grzewczych w tej
grupie były: rodzina i znajomi (38%), internetowe źródła poświęcone budownictwu (22%), fora internetowe (19%) oraz specjaliści z branży budowlanej (15%).

4.5.Zachowania proekologiczne

Porównanie użytkowników tradycyjnych i pozostałych źródeł energii pokazuje następujące różnice
między obu grupami:
Grupa użytkowników pozostałych źródeł energii częściej segreguje śmieci (75% do 67% u użytkowników tradycyjnych źródeł), częściej korzysta z żarówek energooszczędnych (76% do 59%), w większym stopniu stara się kupować urządzenia o zmniejszonym poborze prądu (55% do 39%) oraz
częściej utylizuje baterie (52% do 39%).
Rys. 51. Zachowania proekologiczne; wszyscy respondenci n = 800
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Użytkownicy tradycyjnych źródeł energii
Największy odsetek w grupie osób korzystających z tradycyjnych źródeł ekologicznych deklaruje, że
segreguje śmieci (67%), z żarówek energooszczędnych korzysta 59% z nich, a 39% twierdzi, że
kupuje urządzenia o niskim poborze mocy oraz utylizuje baterie. Zaledwie 5% przyznaje, że nie wykonuje żadnej z tych czynności.
Użytkownicy pozostałych źródeł energii
Korzystanie z żarówek energooszczędnych oraz segregowanie śmieci są najpopularniejszymi formami
działań proekologicznych przez użytkowników pozostałych źródeł energii (75–76%). Ponad połowa
deklaruje ponadto, że kupuje urządzenia o niskim poborze prądu (55%) oraz utylizuje baterie (52%).

104

Potrzeby i braki energetyczne społeczności wiejskich i podmiejskich w Polsce

Załącznik nr 2. „Porównanie
emisyjności głównych źródeł
energii na tle LPG”
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Emisja dwutlenku węgla

Jak pokazują badania, gaz (zarówno ziemny, jak i płynny) jest jednym z najbardziej czystych paliw
stosowanych w Europie. We wszystkich głównych zastosowaniach emisja CO2 jest niższa od pozostałych tradycyjnych źródeł energii, takich jak: węgiel, drewno, olej opałowy czy olej napędowy. Przeciętnie w celach ogrzewczych, dla użytku domowego i przemysłowego, gaz LPG generuje 14% mniej
związków węgla na kilowatogodzinę niż olej opałowy, 50% mniej niż węgiel oraz znacząco mniej niż
energia elektryczna z sieci.
Rys. 1. Poziomy emisyjności paliw vs gaz płynny (LPG), Europa
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Źródło: LPG’s Carboon Footprint Relative to Other Fuels, Atlantic Consulting.

Przyczyna niskiej emisji CO2

LPG (mieszanina gazowych węglowodorów) ma trzy właściwości fizyczne, które są szczególnie istotne
dla emisji dwutlenku węgla:
1. W porównaniu z większością węglowodorów LPG ma niski stosunek węgla do wodoru, co oznacza,
że generuje mniejsze ilości dwutlenku węgla na ilość wyprodukowanego ciepła.
2. LPG ma stosunkowo wysoką wartość opałową, co oznacza, że zawiera więcej energii na kilogram
niż większość konkurencyjnych paliw.
3. Według orzeczenia Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) LPG nie jest zaliczany do
gazów cieplarnianych i ma współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) równy zero.

Zanieczyszczenie powietrza

Jak pokazują badania, paliwa gazowe (LPG i gaz ziemny) są na ogół lepsze od konkurencyjnych paliw
w kontekście zanieczyszczenia atmosferycznego. Wyjątkiem mogą być energia elektryczna i niektóre
typy pomp ciepła, które zazwyczaj generują niższy poziom emisji. Emisja najbardziej zanieczyszczających atmosferę substancji [węglowodór (HC), tlenek azotu (NOx), cząstki stałe (PM), tlenki węgla
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(CO), toksyny i metale ciężkie] z paliw gazowych jest na ogół niższa niż z paliw ciekłych (olej opałowy)
i znacznie niższa od paliw stałych (węgiel i drewno).
Rys. 2. Emisja głównych zanieczyszczeń w procesie spalania wybranych paliw
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Źródło: LPG and Local Air Quality, Atlantic Consulting.
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