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Szanowni Państwo,
od ośmiu lat Forum Rozwoju Efektywnej Energii działa na rzecz promocji oraz 
rozwoju czystych i efektywnych źródeł energii na obszarach wiejskich i nisko 
zurbanizowanych.

Efektywność energetyczna stanowi znaczący problem dla wiejskich gospo-
darstw domowych, a obszary wiejskie w znacznie mniejszym stopniu niż regio-
ny zurbanizowane korzystają z unijnej polityki efektywności energetycznej.

W obszarze energii, zwłaszcza wykorzystywanej do ogrzewania i chłodzenia, 
społeczności wiejskie mają inne wzorce konsumpcji i stoją przed innymi wy-
zwaniami niż ich miejskie odpowiedniki. Konsumując znaczne ilości energii, są 
często zmuszone do korzystania z wysokoemisyjnych paliw stałych, takich jak 
węgiel i olej opałowy, z powodu ograniczonego dostępu do czystych i efektyw-
nych źródeł energii oraz do infrastruktury energetycznej. 

Ubóstwo energetyczne jest bardzo istotnym punktem w agendzie polityki energetycznej UE i proble-
mem obszarów wiejskich Europy, jednak potrzeby tych regionów rzadko są uwzględniane w dyskusjach. 
A właśnie ubóstwo energetyczne i powszechność stosowania paliw stałych są głównymi przyczynami złej 
jakości powietrza. W 2016 r. obszary wiejskie UE wyemitowały do atmosfery 292 mln t dwutlenku węgla. 
Zanieczyszczenie powietrza ma fatalny wpływ na nasze zdrowie – w samej Polsce powoduje ok. 50 tys. 
przedwczesnych zgonów rocznie – i generuje olbrzymie koszty finansowe.

Dostrzegając te problemy, pragniemy mieć wkład w zmianę sytuacji na lepsze. Prowadzimy działania 
i dialog z decydentami na rzecz dostępu do czystych i efektywnych źródeł energii na obszarach wiejskich. 
Budowanie świadomości społecznej, zmiana metod ogrzewania i wybór zrównoważonych rozwiązań 
energetycznych jest wyzwaniem, ale też wielką szansą na lepszą przyszłość dla nas wszystkich.

Sylwester Śmigiel
Przewodniczący Forum Rozwoju Efektywnej Energii
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FREE WSPIERA INICJATYWY NA RZECZ 
POWSZECHNEGO DOSTĘPU I KORZYSTA-
NIA Z CZYSTYCH, EFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII NA SKALĘ MIĘDZYNARODOWĄ. 
NASZYM CELEM – I AMBICJĄ – JEST RÓW-
NIEŻ PROMOWANIE KONKRETNYCH PRO-
JEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH W POSZCZE-
GÓLNYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 
UNII EUROPEJSKIEJ, M.IN. W POLSCE.

Dzięki współpracy z firmą GASPOL oraz licznymi 
organizacjami rządowymi i społecznymi prze-
prowadziliśmy w latach 2014-2015 kampanię infor-
macyjno-edukacyjną Tropiciele Cząstek Stałych. 
W 2017 r. zrealizowaliśmy kolejną dużą akcję, pod 
nazwą Balon.Lab.

 EKSPERCI NA TROPIE
W ramach kampanii Tropiciele Cząstek Stałych zwracali-
śmy uwagę na problem dużego zanieczyszczenia powie-
trza cząstkami stałymi (PM) oraz ich fatalnego wpływu 
na zdrowie ludzi i środowisko naturalne. Nasi Tropiciele 
przeprowadzili pomiary zanieczyszczenia powietrza 
w 16 miejscowościach – badania wykazały wielokrot-
ne przekroczenia dopuszczalnych stężeń dla pyłów 
zawieszonych. Relacja z pomiarów była prowadzona na 
żywo na Facebooku, byliśmy też obecni na YouTube – za 
pośrednictwem internetu trafiliśmy do kilkudziesięciu 
tysięcy ludzi. Podczas Światowych Dni Spirometrii rozda-
liśmy ponad 10 tys. ulotek w 100 placówkach medycz-
nych zaangażowanych w akcję. Kampania rozpoczęła 
społeczną dyskusję o zagrożeniach związanych z zanie-
czyszczeniem powietrza cząstkami stałymi. Udało nam 
się wzbudzić duże zainteresowanie ze strony mediów, 
urzędników i polityków. Znaleźliśmy się na pierwszych 
stronach gazet oraz w publikacji „Odpowiedzialny biznes 
w Polsce 2014. Dobre praktyki”, a także w finale SABRE 
Awards EMEA 2015.

 INWAZJA WIEDZY Z POWIETRZA
W 2017 r. kontynuowaliśmy kampanię na rzecz czystsze-
go powietrza, nie tylko z ziemi, ale właśnie… z powie-
trza. W tym celu, wspólnie z firmą GASPOL, wysłaliśmy 
w Polskę Balon.Lab, czyli laboratorium umieszczone 
w balonie na ogrzane powietrze, wyposażone w sprzęt 
do pomiaru stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, 
głównie chorobotwórczych pyłów zawieszonych PM10 
i PM2,5. Balon, którym kierowali doświadczeni piloci, 
pojawił się m.in. na terenach województw: podlaskiego, 
mazowieckiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego 

i śląskiego. W ramach programu odbyły się szkolenia 
i warsztaty przeprowadzone przez ekspertów z dziedziny 
inżynierii środowiska i medycyny. Nasza akcja miała na 
celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie 
wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie ludzi 
i środowisko naturalne. Liczymy, że wiedza ta skłoni od-
biorców akcji do zmiany metod ogrzewania i stosowania 
efektywnych i nieszkodliwych źródeł energii.   

Myślimy globalnie, działamy lokalnie

16 miejscowości
w całej Polsce odwiedzili

Tropiciele Cząstek Stałych, 
by dokonać pomiarów

zanieczyszczeń powietrza
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2010 r.
– powstaje międzynarodowa 

inicjatywa FREE,
której mecenasem

w Polsce jest GASPOL SA

PROMUJEMY ROZWÓJ NOWOCZESNYCH, 
CZYSTYCH I EFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII NA TERENACH WIEJSKICH I NISKO 
ZURBANIZOWANYCH. INICJUJEMY DIALOG 
SPOŁECZNY Z UDZIAŁEM DECYDENTÓW 
POLITYCZNYCH I ŚRODOWISK OPINIO-
TWÓRCZYCH.

FREE (Forum Rozwoju Efektywnej Energii) to stowa-
rzyszenie podejmujące działania o zasięgu paneu-
ropejskim, które wspomagają rozwój przedsiębior-
czości, nauki, ekologii oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w zakresie efektywnych i nisko-
emisyjnych źródeł energii na terenach wiejskich. 
Inicjatywa FREE została zapoczątkowana w 2010 r. 
i jest finansowana przez SHV Energy – rodzinną fir-
mę, która dostarcza ludziom i prowadzonym przez 
nich biznesom zdecentralizowane oraz spersonali-
zowane rozwiązania i usługi energetyczne. W Polsce 
mecenasem projektu FREE jest firma GASPOL SA,  
która od 18 lat aktywnie wspiera podejmowane 

w kraju działania na rzecz rozwoju alternatywnych 
źródeł energii, dostarczając rozwiązania bazu-
jące na: gazie płynnym (LPG), skroplonym gazie 
ziemnym (LNG), gazie ziemnym z sieci, energii 
elektrycznej, procesach kogeneracji, systemach 
hybrydowych oraz energii odnawialnej – słonecznej 
i geotermalnej.

 EDUKACJA I DIALOG
Prowadzone przez FREE działania informacyjne, pro-
mocyjne, doradcze, naukowe i prospołeczne mają na 
celu przekazywanie wiedzy oraz informowanie o do-
stępności mechanizmów finansowania w ramach 
Unii Europejskiej, a także wspieranie oddolnych 
inicjatyw społeczności wiejskich.

Nie mniej istotnym aspektem działalności stowa-
rzyszenia jest inicjowanie dialogu, w którym biorą 
udział politycy, przedstawiciele administracji pu-
blicznej, dziennikarze, eksperci oraz liderzy opinii na 
szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Dlatego  

inicjatywę FREE wspierają grupy i organizacje, 
które zobowiązały się do budowania świadomości 
znaczenia potencjału społeczności wiejskich oraz do 
poprawy warunków życia mieszkańców wsi poprzez 
lepszy wybór i dostęp do zrównoważonej energii. 
Stowarzyszenie prowadzi działania, aby potrzeby 
energetyczne mieszkańców wsi i terenów trudno do-
stępnych były brane pod uwagę przez decydentów 
Unii Europejskiej oraz liderów opinii przy stanowie-
niu nowego ustawodawstwa unijnego.

 SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE
W Polsce dostępne są technologie i urządzenia efek-
tywne energetycznie, wykorzystujące źródła odna-
wialne i paliwa przyjazne dla środowiska naturalne-
go, takie jak gaz ziemny, płynny i biogaz. Uważamy, 
że rozwój energetyki bazującej na takich właśnie 
rozproszonych źródłach energii jest dla mieszkań-
ców obszarów wiejskich szansą na mniejsze rachunki 
za energię, rozwój miejsc pracy, a przede wszystkim 
ochronę zdrowia i środowiska naturalnego.   

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA FREE TO:

 INICJOWANIE I WSPIERANIE DZIAŁAŃ NA 
RZECZ ROZWIĄZANIA PROBLEMU NIEDO-
BORU ŹRÓDEŁ ENERGII NA OBSZARACH 
NISKO ZURBANIZOWANYCH

 PROMOWANIE NISKOEMISYJNYCH ROZ-
WIĄZAŃ ENERGETYCZNYCH, DZIAŁAŃ 
I INNOWACJI NA RZECZ ZWIĘKSZENIA 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 EDUKACJA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODO-
WISKA NATURALNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI 
KORZYŚCI PŁYNĄCYCH Z CZYSTYCH I EFEK-
TYWNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 INICJOWANIE, WSPIERANIE I POMOC W ZA-
KRESIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
BAZUJĄCEJ NA EFEKTYWNYCH ŹRÓDŁACH 
ENERGII

 OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
POPRZEZ PROMOWANIE I WSPIERANIE 
ROZWIĄZAŃ PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO 
OGRANICZANIA EMISJI SUBSTANCJI NIE-
BEZPIECZNYCH DO ATMOSFERY

Ważna jest dobra energia
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W SERCU UNII EUROPEJSKIEJ, A JEDNO-
CZEŚNIE NA JEJ PERYFERIACH ŻYJĄ SPO-
ŁECZNOŚCI WIEJSKIE. ICH CZŁONKOWIE 
NIE ZAWSZE MOGĄ LICZYĆ NA WSPARCIE 
FINANSOWE W ZAKRESIE EFEKTYWNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII, CO PRZEKŁADA SIĘ NA 
OGRANICZONY DOSTĘP DO INNOWACJI 
I W EFEKCIE CZYNI ŻYCIE NA WSI TRUD-
NIEJSZYM.

Aż 93% obszaru Polski to tereny wiejskie zamieszka-
ne przez 40% populacji kraju. W skali całej  
Unii Europejskiej 57% populacji zamieszkuje obszary 
wiejskie, które generują 46% wartości dodanej 
brutto. Ponadto w Europie znajduje się 40,7 mln 
gospodarstw wiejskich, co stanowi niemal  
19% wszystkich gospodarstw domowych w UE.  
Nie da się zaprzeczyć, że europejska – a więc i polska 
– gospodarka wiejska jest coraz nowocześniejsza 
i w większym stopniu zorientowana na usługi, na 
czele z turystyką. Mimo to wieś boryka się nadal 
z licznymi problemami, które już dawno powinny 
być rozwiązane.

 ZATRUTE PŁUCA EUROPY 
Mimo że w kwestii jakości życia podział na wiejskie 
i miejskie powoli się zaciera, regiony wiejskie muszą 
stawiać czoła poważnym wyzwaniom, takim jak niższy 
PKB w przeliczeniu na mieszkańca (w porównaniu 
z obszarami miejskimi), depopulacja i trudności w przy-
ciąganiu innowacji. Mieszkańcy wsi często cierpią 
z powodu braku infrastruktury i wielu udogodnień, 
a przede wszystkim dostępu do czystych źródeł energii. 
Większość z nich korzysta z paliw stałych – węgla, oleju 
opałowego i drewna, które silnie zanieczyszczają śro-
dowisko, powodując wysokie emisje m.in. dwutlenku 
węgla i cząstek stałych, a tym samym szkodzą zdrowiu. 
Według badań przeprowadzonych przez Ecuity Con-
sulting LLP najpowszechniejszą formą ogrzewania w re-
gionach wiejskich Europy jest węgiel (39%), a następnie 
biomasa (28%) i olej opałowy (12%). Wymownym 
rezultatem nadmiernego uzależnienia od paliw stałych 
i ciekłych była wielkość emisji dwutlenku węgla  
w 2016 r. – 292 mln t. Emisje cząstek stałych oraz 
związków azotu i siarki również są na ogół wysokie 
w regionach wiejskich, także z powodu dużego zużycia 
węgla, oleju opałowego i biomasy. Wyniki badań  

jakości powietrza są zatrważające – w niektórych regio-
nach wiejskich Polski (np. w województwie podlaskim) 
jest ono gorsze niż w Londynie, w którym zanieczysz-
czenie powietrza stanowi poważny problem.

 UBÓSTWO NIEJEDNO MA IMIĘ
Polityka energetyczna większości państw UE koncen-
truje się głównie na obszarach miejskich, a ustawo-
dawcy, myśląc o wsi, skupiają się na rolnictwie. Zapo-
mina się o ubóstwie energetycznym, wskutek którego 
mieszkańcy terenów wiejskich wybierają najtańsze 
i jednocześnie najmniej efektywne źródła energii. 
Tymczasem słaba wydajność energetyczna domów 
i budynków gospodarczych na wsi to ogromny i wciąż 
nierozwiązany problem – tym bardziej że aż 72% 
zapotrzebowania na ogrzewanie i chłodzenie domów 
jednorodzinnych w Unii Europejskiej dotyczy właśnie 
regionów wiejskich. Niestety, nie pomagają nawet re-
monty, które na terenach wiejskich są często bardziej 
kosztowne i nie zawsze skutkują znaczącą poprawą 
wydajności energetycznej budynków. W rezultacie 
niektórzy mieszkańcy wsi są dwukrotnie ubożsi pod 
względem energetycznym od mieszkańców miast.

 RECEPTA NA ŻYCIE
Uważamy, że rozwój energetyki prosumenckiej jest 
dla mieszkańców wsi jedyną szansą na mniejsze 

rachunki za energię, więcej miejsc pracy, a przede 
wszystkim ochronę środowiska naturalnego. Dlatego 
tak istotne jest wspieranie tych społeczności, także 
na poziomie legislacyjnym, zwłaszcza promowanie 
źródeł czystej energii i ciepła oraz nowoczesnych, 
energooszczędnych technologii. Takie technologie 
i urządzenia efektywne energetycznie, wykorzystu-
jące źródła odnawialne i paliwa przyjazne dla środo-
wiska (np. gaz ziemny, płynny i biogaz) są dostępne 
również w Polsce.   

Wieś w centrum uwagi?

LICZBY, KTÓRE WARTO ZNAĆ

 93% OBSZARU POLSKI TO TERENY  
WIEJSKIE ZAMIESZKANE PRZEZ  
40% POPULACJI KRAJU

 57% POPULACJI UE ZAMIESZKUJE  
TERENY WIEJSKIE, KTÓRE GENERUJĄ  
46% WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO

 39% MIESZKAŃCÓW REGIONÓW  
WIEJSKICH EUROPY OGRZEWA  
SWOJE DOMY WĘGLEM

 292 MLN T CO2 WYEMITOWALI W 2016 R. 
DO ATMOSFERY MIESZKAŃCY WIEJSKICH 
OBSZARÓW UE

Wieś jest niezbędna dla rozwoju 
europejskiej gospodarki, ale stoi 

przed poważnymi wyzwaniami
ekonomicznymi, demograficznymi

oraz infrastrukturalnymi
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NIE WYSTARCZY ZDIAGNOZOWAĆ  
BOLĄCZEK, KTÓRE TRAPIĄ MIESZKAŃ-
CÓW OBSZARÓW WIEJSKICH W EUROPIE. 
TE SĄ ZNANE – ZARÓWNO DECYDENTOM 
W BRUKSELI, JAK I W PAŃSTWACH  
CZŁONKOWSKICH UE. CZAS, ABY PRZEJŚĆ 
OD SŁÓW DO CZYNÓW.

Na poprzednich stronach nakreśliliśmy aktualną 
sytuację oraz główne problemy natury energetycznej 
(choć nie tylko), z którymi mierzą się konsumenci 
mieszkający na wsi. Większość z nich, przepyta-
nych w 2015 r. w ramach konsultacji społecznych 
zorganizowanych przez grupę roboczą RUMRA 
(zajmującą się zmianami klimatycznymi i energią), 
zwracała uwagę na brak dostępu do głównej sieci 
gazowej, nadmierne uzależnienie od węgla i oleju 
opałowego oraz słabą wydajność energetyczną wiej-
skich domów i budynków gospodarczych, a także 
niewystarczający poziom wsparcia ze strony rządów 
i organizacji unijnych, jeśli chodzi o promocję pro-
jektów z zakresu wydajności energetycznej. Główne 
zastrzeżenia i wyzwania, zebrane w zwięzłej formie, 
przedstawiają się następująco:

 Brak zróżnicowanego koszyka energetycznego 
– odbiorcy muszą polegać na mało wydajnych 
sieciach elektrycznych i szkodliwych paliwach, 
takich jak olej opałowy; skarżą się także na brak 
możliwości podłączenia do głównej sieci gazowej.

 Zagrożenie dla bezpieczeństwa dostaw energii, 
np. w formie regularnych przerw w dostawie elek-
tryczności.

 Zanieczyszczenie powietrza.
 Brak stosownych benefitów dla obszarów 
wiejskich i nisko zurbanizowanych, a także brak 
wsparcia finansowego dla podniesienia wydajno-
ści energetycznej lub korzystania z czystych paliw.

 Brak innowacyjnych inwestycji w wiejską strukturę 
energetyczną.

 Brak efektywności energetycznej oraz pogłębiają-
ce się ubóstwo energetyczne.

 Rosnący wpływ zjawiska globalnego ocieplenia na 
wiejską produkcję rolniczą oraz przedsiębiorczość.

 CO POSTULUJE FREE?
 Europejskie systemy poprawy efektywności ener-
getycznej powinny w większym stopniu wspierać 
obszary wiejskie.

 Tworzenie innowacji na obszarach wiejskich 
powinno przebiegać w szybszym tempie.

 Finansowanie projektów energetycznych powinno 
zostać usprawnione i rozszerzone, tak aby mogli 
z niego korzystać również mieszkańcy wsi.

 Zrównoważone źródła energii odnawialnej powin-
ny być skuteczniej promowane.

 Unia Europejska powinna pomóc w modernizacji 
aktualnego profilu energetycznego obszarów 
wiejskich poprzez zniechęcanie konsumentów do 
używania bardzo szkodliwych paliw wysokowę-
glowych – węgla i oleju opałowego – które nadal 
są powszechnie stosowane w wiejskich gospodar-
stwach domowych na terenie Europy.

 Wiejskiego konsumenta powinno się zachęcać do 
większej aktywności w zakresie inwestycji i mo-
dernizacji, przede wszystkim poprzez promocję 
inteligentnych technologii energetycznych oraz 
wydajności energetycznej.

 CZEGO DOMAGAJĄ SIĘ MIESZKAŃCY 
OBSZARÓW WIEJSKICH?

 Większej przychylności dla lokalnych rozwiązań 
grzewczo-chłodniczych, a także uwzględnienia 
nowej skali projektów na obszarach wiejskich przy 
projektowaniu przyszłej polityki i grantów unijnych.

 Stworzenia silniejszych więzi pomiędzy jakością 
powietrza, zmianami klimatycznymi, ochroną 
środowiska oraz zrównoważonym rozwojem 
obszarów wiejskich, z wykorzystaniem nowego, 
bardziej zindywidualizowanego podejścia do kwe-
stii redukcji emisji gazów cieplarnianych, opartego 
na realnych i wydajnych kosztowo rozwiązaniach, 
np. poprzez promowanie czystszych paliw, takich 
jak LPG.

 Zwiększenia inwestycji w niskowęglowe systemy 
grzewcze w celu zapewnienia konsumentom ni-
skowęglowej alternatywy dla aktualnie dominują-
cych technologii opartych na wykorzystaniu oleju 
opałowego.   

Europejska wieś
potrzebuje wsparcia
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MOŻLIWE SCENARIUSZE DOTYCZĄCE PRO-
GNOZOWANYCH ZMIAN ENERGETYCZNYCH 
NA OBSZARACH WIEJSKICH.

Z badania przeprowadzonego przez firmę Ecuity 
wynika, że w sektorze grzewczo-chłodniczym na 
wiejskich obszarach Unii Europejskiej do 2030 r. 
możliwa jest oszczędność 80-100 mln t CO₂ w po-
równaniu z dotychczas realizowanym scenariuszem 
– w zależności od tego, który z przyszłych scenariu-
szy zostanie wybrany. Stopniowa eliminacja wysoce 
szkodliwych paliw, takich jak węgiel i olej opałowy, 
na rzecz paliw niskowęglowych, takich jak LPG 
i energia odnawialna, a także instalacja pomp ciepła 
i poprawa wydajności energetycznej mogą w zna-
czący sposób zredukować emisję dwutlenku węgla 
i innych szkodliwych zanieczyszczeń na obszarach 
wiejskich.

Odpowiedzialna za raport firma Ecuity przedstawiła 
trzy scenariusze energetyczne dla obszarów wiejskich 
w celu zbadania relacji między zmianami w koszyku 
energetycznym (paliwa stosowane do celów grzewczo-
-chłodniczych) a poziomem emisji dwutlenku węgla:
1. Scenariusz dotychczasowy.
2. Scenariusz niskowęglowy.
3. Scenariusz niskowęglowy / wysokowydajnościowy.

Wszystkie trzy scenariusze są oparte na danych  
dotyczących zapotrzebowania na energię służącą do 
ogrzewania i chłodzenia, opublikowanych przez Komisję  
Europejską. Dane odzwierciedlają stan faktyczny na  
2012 r. i obejmują zasięgiem sektory: mieszkaniowy, 
usługowy i przemysłowy. W poniższych scenariuszach 
obowiązuje okres legislacyjny 2020-2030, jednak możliwe 
są nawet większe oszczędności, niż przewidziano, pod wa-
runkiem że stosowne działania zostaną podjęte wcześniej.

 SCENARIUSZ DOTYCHCZASOWY
Według raportu Ecuity, przy założeniu, że nie zostaną 
dokonane żadne zmiany w koszyku energetycznym 
ani profilu wydajności energetycznej europejskich 
obszarów wiejskich, w latach 2020-2030 końcowe 
zapotrzebowanie na energię do celów grzewczo-
-chłodniczych spadnie z 1261 TWh (terawatogodzin) 

do 1144 TWh, jako naturalny efekt migracji ludności 
z regionów wiejskich (odpowiada to spadkowi kon-
sumpcji energii ze 108 mln t do 98 mln t). W efekcie 
w tym czasie całkowita emisja CO₂ zostanie zreduko-
wana z 271 mln t do 234 mln t – z powodu zmniejszo-
nego popytu na energię oraz mniejszej gęstości sieci 
elektrycznej.

Liczby nie kłamią

Źródło: Ecuity Economics
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 SCENARIUSZ NISKOWĘGLOWY
Emisja dwutlenku węgla może zostać zredukowana w jeszcze więk-
szym stopniu, pod warunkiem że zostaną podjęte odpowiednie 
kroki w celu zmiany dotychczasowego stanu rzeczy. Dla przykła-
du: scenariusz niskowęglowy zakłada przestawienie wiejskiego 
koszyka energetycznego z wysoce szkodliwych paliw, takich jak 
węgiel, olej opałowy i inne paliwa kopalne, na koszyk paliw nisko-
węglowych, takich jak LPG, bioLPG (wprowadzany od 2020 r.), LNG 
i pompy ciepła. Przy założeniu, że LPG i bioLPG zapewnią około 
20%, a pompy ciepła 6% całościowego zużycia energii, konsump-
cja węgla na obszarach wiejskich do 2030 r. może teoretycznie 
spaść do 15%, a oleju opałowego i innych paliw kopalnych do 12%. 
W takim scenariuszu końcowe zapotrzebowanie na energię do 
celów grzewczych i chłodniczych spadłoby w latach 2020-2030  
z 1192 TWh do 1044 TWh. To z kolei pozwoliłoby – w tej samej 
dekadzie – na łączną redukcję CO₂ z 237 mln t do 150 mln t. W bez-
pośrednim porównaniu z dotychczasowym scenariuszem oznacza 
to około 80 mln t dalszej redukcji emisji CO₂ w 2030 r.

 SCENARIUSZ NISKOWĘGLOWY
/ WYSOKOWYDAJNOŚCIOWY
Jeśli podjęte zostaną dodatkowe działania modernizacyjne, emisja 
dwutlenku węgla na obszarach wiejskich, związana z zapotrzebowa-
niem na energię do celów grzewczych i chłodniczych, może ulec dal-
szej, znacznej redukcji. Na podstawie danych udostępnionych przez 
Komisję Europejską, zgodnie z którymi zapotrzebowanie na energię 
spadło w latach 2005-2013 o 7%, można oczekiwać, że poprawa efek-
tywności energetycznej spowoduje, że do 2030 r. zapotrzebowanie na 
energię na obszarach wiejskich zmniejszy się o kolejne 15% w porów-
naniu ze scenariuszem niskowęglowym. Modernizacja budynków pod 
kątem ich wydajności energetycznej oznacza, że końcowe zapotrzebo-
wanie na energię na obszarach wiejskich może do 2030 r. spaść  
z 1134 mln t do 887 mln t. Pozwoliłoby to – w latach 2020-2030 – na 
łączną redukcję CO₂ z 226 mln t do 129 mln t. W porównaniu z do-
tychczasowym scenariuszem oznaczałoby to około 100 mln t dalszej 
redukcji emisji CO₂ na obszarach wiejskich do 2030 r., nawet po spo-
dziewanym zmniejszeniu się populacji w tych regionach.   

Źródło: Ecuity Economics
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Finalne zapotrzebowanie na energię w przeliczeniu na paliwo w latach 2020-2030
w regionach wiejskich UE (scenariusz niskowęglowy / wysokowydajnościowy)

Finalne zapotrzebowanie na energię w przeliczeniu na paliwo w latach 2020-2030
w regionach wiejskich UE (scenariusz niskowęglowy)
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DOMINACJA ŹRÓDEŁ ENERGII BAZU-
JĄCYCH NA STAŁYCH PALIWACH KO-
PALNYCH, TAKICH JAK WĘGIEL I OLEJ 
OPAŁOWY, NIE BĘDZIE TRWAĆ WIECZNIE. 
NATURA DAŁA NAM WYBÓR – TRZEBA 
TYLKO Z NIEGO SKORZYSTAĆ!

W ramach europejskiej inicjatywy FREE prowadzi-
my dyskusję na temat czystej energii i promu-
jemy dostęp do jej źródeł, które mają poprawić 
warunki życia mieszkańców regionów wiejskich 
Unii Europejskiej, a tym samym przyczynić się 
do ochrony ich zdrowia oraz środowiska natu-
ralnego. Skąd czerpać czystą energię? Z ziemi, 
z powietrza, ze słońca. Możliwości jest naprawdę 
wiele! Oto kilka wybranych.

 GAZ PŁYNNY (LPG)
To jedno z najpopularniejszych i najczystszych 
źródeł energii, dostępne w całej Europie. LPG jest 
mieszaniną gazów (propanu i butanu), wyselekcjo-
nowanych w wyniku rafinacji ropy oraz wydobycia 
ze złóż gazu ziemnego. W temperaturze pokojowej 
LPG ma postać gazu, który zamienia się w ciecz 
pod wpływem schłodzenia lub poddania ciśnieniu. 
W formie płynnej gaz ten może być z łatwością 
transportowany i przechowywany w różnej wielko-
ści zbiornikach, także w niewielkich butlach.

LPG jest paliwem szczególnie chętnie wykorzystywa-
nym na obszarach wiejskich, które nie są podłączo-
ne do głównych sieci gazowych. Na tych terenach 
w przypadku odbiorców prywatnych może stanowić 
korzystną alternatywę dla węgla, oleju opałowego, 
ropy i energii elektrycznej z sieci. Propan-butan, 
zbliżony właściwościami do gazu ziemnego, jest 
elastycznym źródłem energii i ma szerokie zasto-
sowanie, m.in. w ogrzewaniu pomieszczeń i wody, 
gotowaniu oraz zasilaniu. Coraz częściej stosuje się 
go również w transporcie. Wyższa wartość energe-
tyczna (propan-butan spala się w wyższej tempera-
turze niż paliwa kopalne) oraz wydajność sprawiają, 

że LPG jest uważany za najbardziej konkurencyjne 
paliwo w porównaniu z paliwami kopalnymi w regio-
nach, gdzie nie są dostępne główne sieci gazowe. Ze 
względu na niską zawartość węgla emisja dwutlenku 
węgla do atmosfery w przypadku LPG jest niższa 
o 20% w porównaniu z olejem opałowym i aż o 50% 
niższa w porównaniu z węglem.

 SKROPLONY GAZ ZIEMNY (LNG)
LNG to nic innego, jak gaz ziemny, tyle że 
w formie ciekłej. Po wydobyciu gaz ziemny jest 
schładzany do temperatury –160°C i poddawa-
ny działaniu odpowiedniego ciśnienia. W tych 
warunkach gaz przybiera postać cieczy, a tym 
samym staje się gęstszy, co przekłada się na 
600-krotne zmniejszenie jego objętości. Dzię-
ki temu skroplony gaz ziemny można łatwo 
transportować na duże odległości. LNG jest 
przechowywany w specjalistycznych zbiorni-
kach próżniowych – w stałej temperaturze oraz 
pod stałym ciśnieniem. Po dotarciu do punktu 
przeznaczenia skroplony gaz ziemny zostaje 
zamieniony z powrotem w gaz lotny przez lokalny 
zakład regazyfikacji. Wtedy może zostać wtłoczo-
ny do sieci i wykorzystany w lokalnych firmach 
i dużych zakładach przemysłowych.

W porównaniu z innymi paliwami kopalnymi, 
takimi jak ropa lub węgiel, skroplony gaz ziemny 
emituje mniej zanieczyszczeń powietrza oraz gazów 
cieplarnianych (w tym CO₂ i NOx) nawet o 30-40%. 
LNG ma też bardzo dużą wydajność energetyczną, 
dzięki czemu jego efektywność spalania jest wyższa 
średnio o 11% niż w przypadku oleju opałowego. 
Wreszcie za sprawą swojej objętości, 600 razy 
mniejszej od gazu ziemnego, LNG idealnie nadaje 
się do transportu drogą lądową, co sprawia, że jest 
on ekonomicznie konkurencyjny i dostępny w re-
gionach, gdzie budowa tradycyjnych gazociągów 
jest finansowo nieopłacalna.

Sięgnij po bogactwo energii

WARTO WIEDZIEĆ

W PORÓWNANIU Z WĘGLEM  
SPALANIE LPG EMITUJE 50% MNIEJ 
DWUTLENKU WĘGLA

WARTO WIEDZIEĆ

PO SCHŁODZENIU DO TEMPERATURY 
–160°C I PODDANIU ODPOWIEDNIEMU 
CIŚNIENIU GAZ ZIEMNY PRZYBIERA 
POSTAĆ CIECZY I ZMNIEJSZA SWOJĄ 
OBJĘTOŚĆ 600 RAZY
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 SKOJARZONE WYTWARZANIE CIEPŁA  
I ENERGII ELEKTRYCZNEJ (MIKRO-CHP)
Mikrosystemy CHP produkują jednocześnie ciepło 
użytkowe i energię elektryczną z jednego kompak-
towego urządzenia – zazwyczaj jest to pompa ciepła 
podłączona do agregatu prądotwórczego, który wy-
twarza energię elektryczną. Pompa może być zasila-
na różnymi rodzajami paliwa, m.in. gazem ziemnym, 
olejem napędowym, biogazem oraz biopaliwami 
płynnymi. Systemy mikrokogeneracyjne odzyskują 
również ciepło odpadowe z silnika (z gazów spali-
nowych oraz obiegu chłodzącego). Odzyskane w ten 
sposób ciepło może być następnie wykorzystane 
m.in. do ogrzania wody i pomieszczeń.

Mikrosystemy CHP znajdują zastosowanie przede 
wszystkim w budynkach, które wymagają dłu-
giego, nieprzerwanego ogrzewania, takich jak 
budynki komercyjne i użyteczności publicznej, jak 
również gospodarstwa rolne i duże budynki miesz-
kalne. Systemy mikro-CHP doskonale sprawdzają 
się w wiejskich budynkach gospodarczych, które 
często mają większą powierzchnię i większe zapo-
trzebowanie na energię niż budynki w miastach. 
Systemy te mogą również funkcjonować jako 
awaryjne źródło energii w przypadku przerw w do-
stawie energii elektrycznej z sieci, występujących 

częściej na obszarach wiejskich i peryferyjnych. 
Oprócz korzyści ekonomicznych nie bez znaczenia 
są korzyści środowiskowe. Z jednej strony paliwo 
jest tutaj wykorzystywane w sposób bardziej 
efektywny, ponieważ ciepło powstające jako efekt 
uboczny produkcji elektryczności jest zużywane 
na miejscu. Z drugiej – energia elektryczna jest 
produkowana w tym samym miejscu, w którym 
się ją zużywa, dlatego straty energii powstałe 
podczas jej transportu i dystrybucji są reduko-
wane w znacznym stopniu. Tym samym zwiększa 
się ogólna efektywność zaopatrywania w energię, 
a zmniejsza emisja dwutlenku węgla. Ponadto 
nadwyżka niezużytej energii elektrycznej może 
trafić z powrotem do sieci i zostać przetransporto-
wana dalej zgodnie z zapotrzebowaniem.

 SOLARNE INSTALACJE GRZEWCZE  
DO WODY
Solarne ogrzewanie to doskonały sposób na tanią 
ciepłą wodę. Promieniowanie słoneczne to źródło 
darmowej energii, którą dzięki kolektorom można 
efektywnie wykorzystywać np. do podgrzewania 
wody na potrzeby domowe.

Taki solarny system grzewczy najczęściej stano-
wi uzupełnienie istniejącej instalacji (np. kotła 
grzewczego) i zwiększa w znaczący sposób ogólną 
wydajność systemu ogrzewania, zaspokajając od 
40% do nawet 90% zapotrzebowania gospodarstwa 
domowego na ciepłą wodę w kranie. Zdarza się 
również często, że taki system jest w stanie dostar-
czyć ponad 25% energii potrzebnej do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb grzewczych w budynku. Insta-
lacje solarne mogą pozyskiwać ciepło ze słońca 
nawet w pochmurne lub zimne dni.

Użytkowanie termalnych systemów słonecznych 
wiąże się z licznymi korzyściami, ekonomicznymi 
i środowiskowymi – nie powodują one żadnych 
zanieczyszczeń, przyczyniając się do redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy jakości 
lokalnego powietrza. Ponadto systemy solarnego 
ogrzewania wody działają bez użycia paliwa, przez 

co koszty ich pracy są bardzo niskie. Jedynie pompa 
wtłaczająca wodę do systemu zużywa pewną ilość 
energii elektrycznej. Kolektory słoneczne mają długą 
żywotność (>25 lat) i nie wymagają praktycznie 
żadnego utrzymania ani zabiegów serwisowych. 
Podgrzewanie wody za pomocą energii słonecznej 
znajduje zastosowanie przede wszystkim w wiejskich 
gospodarstwach domowych i budynkach rolniczych, 
w których często jest więcej miejsca na montaż 
instalacji kolektorów słonecznych niż na obszarach 
zurbanizowanych. Do dyspozycji są tutaj większe 
systemy, zdolne ogrzać bardzo duże ilości wody na 
potrzeby rolnictwa, np. do produkcji mleka.

Więcej informacji na temat tych oraz innych  
źródeł czystej energii znajdziesz na stronie: 
http://forumfree.pl, w zakładce „Rozwiązania”.

Zapraszamy!   

WARTO WIEDZIEĆ

W SYSTEMACH MIKRO-CHP 70-80% 
WARTOŚCI ENERGETYCZNEJ PALIWA 
JEST ZAMIENIANE NA CIEPŁO, 10-20% 
NA DODATKOWĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZ-
NĄ, A TYLKO 10-15% STANOWIĄ ODPA-
DY W POSTACI GAZÓW SPALINOWYCH

WARTO WIEDZIEĆ

KOLEKTORY SŁONECZNE ZASPOKAJA-
JĄ OD 40% DO 90% ZAPOTRZEBOWA-
NIA NA CIEPŁĄ WODĘ W KRANIE
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KAŻDA INWESTYCJA, TAKŻE ENERGETYCZ-
NA, NA OBSZARACH WIEJSKICH I NIEZUR-
BANIZOWANYCH WIĄŻE SIĘ Z KONIECZ-
NOŚCIĄ PONIESIENIA OKREŚLONYCH 
NAKŁADÓW FINANSOWYCH. Z POMOCĄ 
W TYM ZAKRESIE PRZYCHODZĄ UE, OFERU-
JĄCA SZEROKI WYBÓR NARZĘDZI WSPAR-
CIA, ORAZ FUNDUSZE  KRAJOWE.

Jedną z korzyści naszego członkostwa w Unii Europej-
skiej jest dostęp do funduszy wspólnotowych oraz in-
strumentów finansowych z przeznaczeniem na różne 
cele, m.in. środowiskowe. W perspektywie finansowej 
UE na lata 2014-2020 dla mieszkańców polskiej wsi 
przewidziano kilkanaście instrumentów finansowych. 
Środki kierowane na działania proekologiczne pocho-
dzą także z krajowych źródeł: Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
oraz 16 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI 
 O DOSTĘPNYM WSPARCIU?
PUNKTY INFORMACYJNE
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Informacji o dostępnych instrumentach finanso-
wych ze źródeł unijnych udzielają punkty informa-
cyjne Funduszy Europejskich. Znajdują się one we 
wszystkich miastach wojewódzkich oraz większych 
miastach regionów. 

Adresy punktów informacyjnych Funduszy Europej-
skich znajdują się na Portalu Funduszy Europejskich: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ 
o-funduszach/punkty.

FUNDUSZE OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ
W celu uzyskania informacji o dostępnym wsparciu 
i bieżących naborach do konkursów zachęcamy do 
kontaktu z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. 

 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY   
 ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
 (NFOŚIGW)
 http://nfosigw.gov.pl

 WOJEWÓDZKIE FUNDUSZE OCHRONY 
 ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
 (WFOŚIGW)
• WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
 http://wfosigw.wroclaw.pl
• WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
 http://wfosigw.torun.pl
• WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
 http://wfos.lublin.pl
• WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
 http://wfosigw.zgora.pl
• WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
 http://wfosigw.lodz.pl
• WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
 http://wfos.krakow.pl

• WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
 http://wfosigw.pl
• WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
 http://wfosigw.opole.pl
 • WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
 http://wfosigw.rzeszow.pl
• WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
 http://wfosigw.bialystok.pl
• WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
 http://wfos.gdansk.pl
• WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
 http://wfosigw.katowice.pl
• WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
 http://wfos.com.pl
• WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 http://wfosigw.olsztyn.pl
• WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
 http://wfosgw.poznan.pl
• WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
 http://wfos.szczecin.pl

Skorzystaj ze wsparcia
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