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Streszczenie 

Dwudziesty pierwszy wiek to czas kryzysu wielkoskalowej energetyki korporacyjnej w Pol-

sce. Cechuje się ona ogromną kapitałochłonnością i przestarzałą technologią opartą na pali-

wach kopalnych. Koszty wytwarzania energii elektrycznej paliw kopalnych ponosi społeczeń-

stwo. By zapobiec zwiększającym się kosztom, zarówno finansowym, jak i społecznym, nale-

ży poddać polską energetykę transformacji. Antidotum na kryzys w branży energetycznej 

może stanowić energetyka obywatelska, czego autorka próbuje dowieść w artykule.   
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1. Wstęp 

 Realizowane w Polsce od lat dziewięćdziesiątych XX wieku programy restrukturyza-

cyjne oraz prywatyzacyjne przyniosły krajowej energetyce wiele pozytywnych zmian. Jednak 

pewne niedopatrzenia, opieszałość oraz krótkowzroczność zarządów firm energetycznych  

i rządu doprowadziły do sytuacji, w której polska elektroenergetyka stała się problemem rzu-

tującym na funkcjonowanie społeczeństwa. Największymi bolączkami branży energetycznej 

są rosnące braki mocy wytwórczej energii oraz zły stan techniczny i technologiczny obecnej 

infrastruktury elektroenergetycznej. Problemy te rodzą różne kryzysy, jak również stają się 

motorem do zmian w branży, aby ta dostosowała się do współczesnych wyzwań unijnej poli-

tyki energetycznej. Są nimi przede wszystkim (Łucki i Misiak, 2011): 

 zrównoważony rozwój objawiający się ograniczeniem zużycia paliw kopalnych  

i energii przy utrzymaniu lub przyspieszeniu wzrostu gospodarczego, 

 pewność dostaw energii dla obywateli, 

 bezpieczeństwo energetyczne państwa opierające się na dywersyfikacji źródeł energii, 

stabilnej polityce energetycznej oraz unikaniu wypadków przy produkcji i dystrybucji 

źródeł energii.  
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 Obserwacja polskiego systemu energetycznego i związanego z nim modelu gospodar-

ki ujawniła, że zarówno „sposób pozyskiwania energii, jak i prowadzenia działalności gospo-

darczej, są nie do utrzymania w bieżącym stuleciu.” (Kuciński, 2006) Autor zasugerował, że 

optymalnym rozwiązaniem będzie nowy system energetyczny oparty na wielu różnych nośni-

kach energii oraz rozproszonym sposobie jej wytwarzania.  

   Celem artykułu jest wskazanie i ocena energetyki obywatelskiej jako narzędzia służą-

cego rozwiązaniu obecnych problemów polskiej energetyki i uchronieniu jej przed istotnym 

kryzysem. Idea energetyki obywatelskiej umożliwia jednostce aktywne uczestnictwo w pro-

dukcji, sprzedaży oraz konsumpcji energii elektrycznej. Działania te uniezależniają prosu-

mentów
1
 od wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej oraz wymuszają stosowanie nowo-

czesnych i czystych technologii energetycznych. W artykule dokonano diagnostycznej oceny 

sektora energetyki konwencjonalnej w Polsce oraz przedstawiono koncepcję energetyki oby-

watelskiej jako narzędzia wspierania rozwoju energetycznego kraju. Opracowanie kończy się 

podsumowaniem, w którym zamieszczono syntetyczne wnioski z podjętych rozważań.  

  

2. Sektor energetyki konwencjonalnej w Polsce 

 Pierwsza elektrownia miejska w Królestwie Polskim powstała w Radomiu w 1901 

roku.
2
 Jednak historia wytwarzania energii elektrycznej sięga XIX wieku, kiedy to zaczął 

formować się sektor elektroenergetyczny. Małe elektrownie wodne oraz spalarnie węgla były 

pierwszymi obiektami wytwarzającymi prąd elektryczny. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania 

na energię elektryczną, moce elektrowni rozwijały się wykorzystując ekonomiczny efekt ska-

li. Rozwój technologiczny oraz wzrastające moce produkcyjne pozwoliły zmniejszyć koszty 

wytwarzania energii. Tym samym zwiększała się jej podaż oraz dostępność dla mieszkańców 

poszczególnych regionów. Umożliwiło to rozpowszechnianie się elektryczności na świecie, 

obniżając przy tym jej cenę. Zmianę przyniosła II wojna światowa, przeobrażając strukturę 

własności systemów elektroenergetycznych. Elity sprawujące władzę w krajach objętych 

wojną dokonywały nacjonalizacji istniejących elektrowni, by móc sterować wytwarzaną 

energią na potrzeby działań wojennych.  W latach powojennych systemy te tworzyły silnie 

scentralizowane struktury pozostające w rękach sektora państwowego.  Wynikało to z potrze-

by kontroli ówczesnej władzy nad obszarami strategicznymi państwa, które wiązały się  

z funkcjami użyteczności publicznej (Krawiec, 2012). 

                                                 
1
 Prosument – osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własny użytek  

2
 http://termika.pgnig.pl/o-firmie/elektrownie-na-swiecie-i-w-polsce/ 

http://termika.pgnig.pl/o-firmie/elektrownie-na-swiecie-i-w-polsce/
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 Lata siedemdziesiąte XX wieku, oprócz kryzysu naftowego i nagłej podwyżki cen 

energii elektrycznej, przyniosły światu wzrost świadomości ekologicznej ludności. Wynikiem 

tych działań były próby stworzenia nowych koncepcji gospodarowania energią, jak również 

boom na nowinki technologiczne wspomagające wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł 

alternatywnych. W konsekwencji doprowadziło to do powolnej transformacji sektora elektro-

energetycznego. Przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. to czas prywaty-

zowania sektora energetycznego i tworzenie nowych modeli ekonomicznych, mających na 

celu wzrost jakości produkowanej energii oraz minimalizację kosztów jej wytworzenia (Kra-

wiec, 2012).  

 Polskie starania, związane z deregulacjami rynku energii elektrycznej, nastąpiły wraz  

z transformacją ustrojową. W początkach lat dziewięćdziesiątych przedsiębiorstwa energe-

tyczne przechodziły głęboką restrukturyzację przygotowując się tym samym do prywatyzacji. 

Proces ten polegał na zmianie ich formy prawnej z przedsiębiorstw państwowych na spółki 

akcyjne ze 100-procentową własnością Skarbu Państwa (Krawiec, 2012). Kolejnym kamie-

niem milowym w rozwoju polskiej energetyki, zbliżającym ją do zachodnich standardów, 

było uchwalenie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. Dokument ten, wraz z 

licznymi rozporządzeniami wykonawczymi, dał podwaliny pod liberalizację rynku energii. W 

Polsce, od 1 lipca 2004 roku, swobodny dostęp do sieci elektroenergetycznych uzyskały 

przedsiębiorstwa, a od połowy 2007 roku z dobrodziejstw wolnego rynku korzystają również 

gospodarstwa domowe. 

 Liberalizacja rynku energii w Polsce wprowadziła wiele zmian, czego najlepszymi 

przykładami są (Widerski, 2013):  

 demonopolizacja rynku energii,  

 podział na podsektory wytwarzania: wytwórców, przesył i dystrybucję oraz handel 

energią,  

 uwolnienie rynku i wzrost konkurencji,  

 prywatyzacja przedsiębiorstw. 

 Mimo wielu pozytywnych zmian, polska elektroenergetyka nie radzi sobie ze wszyst-

kimi wyzwaniami, które stawia przed nią społeczeństwo oraz uwarunkowania prawne, wyni-

kające z przynależności do Unii Europejskiej. Głównym celem polityki energetycznej stawia-

nym przez Ministerstwo Gospodarki jest „tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego 

rozwoju sektora energetycznego, przyczyniającego się do rozwoju gospodarki narodowej, 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenia potrzeb energetycz-
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nych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.”
3
 Plany polskiej polityki energetycznej do 

2030 roku realizowane będą według poniższych kierunków:  

 poprawa efektywności energetycznej, 

 wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

 dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 

energetyki jądrowej,  

 wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,  

 rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 

 ograniczenie zakresu oddziaływania energetyki na środowisko.
4
   

 Zamierzenia te jak najbardziej wpisują się w trend zrównoważonej energetyki, jednak 

ich realizacji towarzyszy wiele problemów. Co kilka lat w branży wybuchają kryzysy, które 

są efektem kumulacji nierozwiązanych kwestii z przeszłości. Prowizoryczne działania jedynie 

zwiększają negatywne konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa. Najbardziej niekorzyst-

nym aspektem modernizacji polskiej energetyki jest uprawianie polityki energetycznej  

w stale zmieniających się warunkach ekonomiczno–politycznych. W wielu przypadkach służy 

ona realizacji celów politycznych naruszając tym samym interes społeczny. Decyzje podej-

mowane przez polityków często mają za zadanie zdobyć przychylność konkretnej grupy spo-

łecznej, gwarantującej wymierne korzyści podczas wyborów. Brak uwagi skoncentrowanej na 

rzeczywistych celach rozwoju zrównoważonej energetyki ujawnia się w krótkookresowym 

planowaniu energetycznym. Efektywne planowanie energetyczne powinno uwzględniać per-

spektywę kilku pokoleń, opierając się na obecnych i przyszłych realiach społecznych 

i gospodarczych.  

 Innym problemem wynikającym z przyczyn administracyjnych jest zarządzanie sekto-

rem elektroenergetycznym przez trzy różne ministerstwa: gospodarki, ochrony środowiska  

i skarbu. Powoduje to, że proces decyzyjny jest bardzo długi i żmudny, odpowiedzialność za 

decyzje zaś rozmywa się. Utrudnień przysparza również obowiązek dostosowania się do pra-

wa unijnego wynikającego z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Prawa, które obo-

wiązuje we wspólnocie niejednorodnej pod względem stopnia zaawansowania technologicz-

nego oraz społecznego.      

 Zwiększające się braki zdolności produkcyjnych odpowiadających popytowi na ener-

gię w najbliższych latach doprowadzą do kryzysu energetycznego. Z raportu Najwyższej Izby 

Kontroli z 2014 roku wynika, że po roku 2015 roku może wystąpić zagrożenie bezpiecznych 

                                                 
3
 http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Polityka+energetyczna 

4
 Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009r. 
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dostaw energii elektrycznej, wynikające z planowanych wyłączeń znacznej liczby jednostek 

wytwórczych. Szczególnie wrażliwe okresy to remonty planowych jednostek wytwórczych 

oraz występowanie ekstremalnych warunków pogodowych. Wnioski płynące 

z raportu Najwyższej Izby Kontroli wskazują na zmniejszający się udział energii produkowa-

nej w oparciu o przestarzałe konwencjonalne technologie. Pomimo realizowanych nowych 

inwestycji energetycznych w kraju, istnieje zagrożenie wystąpienia problemów z dostawą 

prądu. Wynika to z faktu zbyt długiego planowanego okresu oddania do użytkowania bloków 

energetycznych.  

 Kolejnym, i być może najważniejszym, czynnikiem odpowiadającym za rosnący kry-

zys w branży energetycznej, jest wytwarzania energii elektrycznej oparte przede wszystkim 

na paliwach kopalnych – 89% (rys.1.i 2.). W warunkach polskich uzależnione jest to od po-

siadania znaczących zasobów węgla kamiennego i brunatnego oraz rozwiniętej odpowiednio 

infrastruktury (choć już bardzo przestarzałej), pozwalającej na wydobycie i przetworzenie 

tego surowca. Sytuacja ta niesie za sobą wiele konsekwencji, mających faktycznie swe  przy-

czyny w historii przemysłu w Polsce. Wydobywany od stuleci w Polsce węgiel stał się w 

świadomości Polaków podstawowym źródłem energii, czego konsekwencją jest duży opór 

społeczeństwa wobec zmian w zakresie kultury energetycznej
5
. Kultura ta odznacza się 

przede wszystkim wyjątkowo dużą energochłonnością, która nadal jest znaczenie wyższa niż 

w innych krajach wspólnoty europejskiej. Zużycie energii przez społeczeństwo zaś jest dwu-

krotnie niższe niż w krajach starej „piętnastki” (Łucki i Misiak, 2011). Wschodnioeuropejska 

kultura energetyczna jest spuścizną po minionej centralnie planowanej gospodarce. Właśnie w 

oparciu o tę spuściznę ukształtował się w Polsce obraz dzisiejszej wielkoskalowej energetyki 

konwencjonalnej, w której dominującą rolę odgrywają nieliczne koncerny energetyczne (rys. 

3). Koncerny te, wraz z rządem, podejmują decyzje wpływające na przyszłość energetyczną 

kraju, często jednak bez konsultacji ze społeczeństwem.  

                                                 
5
 Kultura energetyczna - to humanistyczne podejście do spraw energii, zarówno ze strony jej producentów jak i 

konsumentów umożliwiające rozwiązywanie problemów społecznych 
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Rys. 1. Pozyskiwanie energii pierwotnej w Polsce w latach 1997–2013 

Źródło: GUS (2014). Energia. Warszawa: GUS.  

 

Rys. 2. Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2013r. 

Źródło: Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 2/2014  
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Rys. 3. Udział grup kapitałowych w wolumenie energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w 

2013r. Źródło: Urząd Regulacji Energetyki. (2014). Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 

2/2014. Warszawa: URE.  

 

 Modernizacja i dostosowanie wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej do wymo-

gów stawianych przez Unię Europejską jest procesem trudnym, wymagającym dużo pracy  

i zaangażowania władz, zarządów przedsiębiorstw energetycznych oraz samych obywateli. 

Nie jest to proces jednak niemożliwy. Obecna populacja mieszkańców Polski, zwłaszcza 

młode pokolenie, przeobraża się już w społeczeństwo opierające swoje decyzje na własnej 

wiedzy, a nie na poglądach polityków. Stale wzrasta poziom świadomości ekologicznej  

i energetycznej, objawiający się troską o środowisko oraz odpowiedzialnym konsumpcjoni-

zmem, modyfikując tym samym krajową kulturę energetyczną. Podejście do spraw energii, 

zarówno ze strony jej producentów, jak i konsumentów kształtuje się przez wiele pokoleń, a 

zmiana tego podejścia przebiega stopniowo. Na obraz zmian ma wpływ wiele modyfikacji 

gospodarczych, technologicznych i instytucjonalnych, jednak najważniejsze i najtrudniejsze 

zmiany zachodzą w świadomości obywateli. To otwiera zupełnie nowe perspektywy dla roz-

woju energetycznego Polski, jakim jest koncepcja energetyki obywatelskiej. 
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3. Energetyka obywatelska jako narzędzie wspierania rozwoju energetycznego Pol-

ski 

 Antidotum na stale pogłębiający się kryzys ekonomiczny, ekologiczny i technologicz-

ny w branży wielkoskalowej energetyki konwencjonalnej, może stanowić energetyka obywa-

telska. Energetyka ta jest definiowana jako „techniczna i biznesowa koncepcja budowy sys-

temu rozproszonych źródeł energii, finansowanych bezpośrednio ze środków obywateli  

i przedsiębiorców, instalowanych w budynkach użyteczności publicznej, a także w budynkach 

przemysłowych, szczególnie zaś w budynkach wielo- i jednorodzinnych” (Kisieliński, 2013).  

 Tworzenie nowego podejścia w polskiej energetyce wymuszone jest nie tylko proble-

mami, z jakimi boryka się ta branża, ale również światowymi trendami w produkcji energii 

elektrycznej oraz eksploatacją krajowych zasobów energii odnawialnej. Podstawowym postu-

latem koncepcji energetyki obywatelskiej jest odejście od wytwarzania energii  

w nielicznych, ogromnych elektrowniach, na rzecz produkcji prądu w rozproszonych po ca-

łym kraju licznych i niewielkich instalacjach. Energetyka obywatelska zatem powinna być 

przede wszystkim własnością lokalnych społeczności, przynosząc tym samym korzyści z zie-

lonych inwestycji obywatelom danego regionu.  Inicjatywa ta nastawiona jest również na jak 

największe zaangażowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak słońce czy wiatr. 

 Istotnym argumentem za energetyką obywatelską jest całkowita zmiana modelu bizne-

sowego tworzącego nowe podejście do wytwarzania energii. Zmieniony zostaje podmiot wy-

twarzający energię elektryczną – z dużej firmy energetycznej na pojedynczego obywatela 

bądź spółdzielnię tworzoną przez grupę obywateli. W wyniku tych przemian, bierni konsu-

menci stają się prosumentami. Osoby zainteresowane produkcją prądu na własny użytek mo-

gą same zainwestować w urządzenia i wykorzystywać energię do własnych celów. Istnieją 

również inne formy uczestniczenia w decydowaniu o lokalizacji i rodzaju inwestycji oraz 

wytwarzaniu energii elektrycznej. Przykładowo, popularną inicjatywą w Niemczech są inwe-

stycje samorządowe, gdzie władze gminy w oparciu o postulaty swoich mieszkańców, podej-

mują decyzję o zielonej inwestycji i później nią zarządzają. Funkcjonuje również współwła-

sność polegająca na współpracy lokalnej społeczności z zewnętrznym inwestorem. Inną jesz-

cze możliwością jest kooperatywa energetyczna, zwana inaczej spółdzielnią energetyczną, 

tworzona przez przedsiębiorstwa lub osoby fizyczne produkujące energię elektryczną na uży-

tek własny lub w celu odsprzedaży. Wymienione rodzaje działań energetyki obywatelskiej, 

przynosząc wymierne korzyści wytwórcom energii, zwiększają akceptację społeczną i rozwój 

tej koncepcji jak również uniezależniają odbiorców prądu od energetyki wielkoskalowej. Na-

leży zwrócić szczególną uwagę na korelację popytu i ceny systemów odnawialnych źródeł 
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energii. Zwiększające się zainteresowanie, które można już nazwać modą na urządzenia wy-

twarzające energię ze słońca czy wiatru, stają się coraz tańsze, konkurując tym samym  

z energią nieodnawialną.  

 Energetyka obywatelska oparta na energetyce rozproszonej i odnawialnej, zminimali-

zuje bądź nawet wyeliminuje problem związany ze spełnieniem wymagań Pakietu energe-

tyczno - klimatycznego 3x20
6
 – flagowego instrumentu łączącego europejską politykę klima-

tyczną i energetyczną. Wzrastające zużycie energii elektrycznej pokryte zostanie przez ener-

gię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii, nie powodując tym samym zanieczyszczeń  

i emisji szkodliwych gazów do atmosfery.   

 „Energetyka rozproszona, bazująca na odnawialnych źródłach energii, w naturalny  

i równomierny sposób zapewnieni usługi energetyczne w całym kraju na poziomie adekwat-

nym do potrzeb. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy rozległe awarie sieciowe w wielu 

regionach stają się przyczyną narastającej fali przerw w dostawach energii elektrycznej, 

obejmujących dziesiątki, a nawet setki tysięcy odbiorców. A ponadto w sytuacji, kiedy nie-

wystarczająca przepustowość sieci zbudowanych w ramach elektryfikacji Polski, zaczyna  

w szczególności ograniczać dalszą restrukturyzację rolnictwa i modernizację wsi” (Popczyk, 

2011).  Rozwiązany zostanie również, podniesiony wcześniej, problem mocy wytwórczych, 

których może brakować już w 2015 roku. Długie i kapitałochłonne inwestycje np. w bloki 

węglowe, które mają zostać oddane przed rokiem 2020, mogą być zastąpione instalacjami 

fotowoltaicznymi bądź farmami wiatrowymi, charakteryzującymi się krótkim okresem inwe-

stycyjnym. Przy nowo uchwalonej i podpisanej przez Prezydenta Polski ustawie o Odnawial-

nych Źródłach Energii, która obowiązywała będzie od 1.01.2016 roku, procedury związane  

z procesem inwestycyjnym w odnawialne źródła energii (OZE) zostaną ograniczone, ułatwia-

jąc jeszcze bardziej dostępność tego typu rozwiązań.  

 Obecny problem współdecydowania o energetyce przez kilka ministerstw mógłby być 

rozwiązany przez przeniesienie odpowiedzialności za branże na Ministerstwo Infrastruktury 

(Popczyk, 2011) bądź powołanie nowego ministerstwa, odpowiedzialnego wyłącznie za ener-

getykę. Zarówno Ministerstwo Infrastruktury jak i nowe Ministerstwo Energetyki powinny 

mieć szerokie kompetencje w zakresie planowania przestrzennego, budownictwa, transportu 

czy sieci elektroenergetycznych i Smart Grid
7
 oraz ściśle współpracować z Ministerstwem 

                                                 
6
 Cele pakietu energetyczno – klimatycznego: którego zamierzeniami są zmniejszenie emisji gazów cieplarnia-

nych o 20% w stosunku do roku 1990; zmniejszenie zużycia energii o 20% do 2020r.; zwiększenie udziału ener-

gii produkowanej z odnawialnych źródeł energii do 20% w 2020r. - 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27067_pl.htm (17.03.2015) 
7
 Smart Grid – technologia do zarządzania energią 
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Ochrony Środowiska. Rozwiązania te mogą ułatwić rozwój energetyki obywatelskiej bądź 

usprawnić obecnie działający system. 

 Czynnikiem warunkującym rozwój energetyki obywatelskiej jest jej poparcie oraz 

partycypacja społeczna. Model współrządzenia i współdecydowania obywateli opiera się na 

teorii Public Governance, której korzenie sięgają lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Pod-

stawowym elementem teorii jest ścisła współpraca podmiotów publicznych i prywatnych, 

której efektem jest szybsza i bardziej efektywna alokacja funduszy na cele społeczne bądź 

wywieranie wpływu na legislacje (Supernat, 2008). Koncepcja ta bardzo sprawnie rozwija się 

w Niemczech, Danii czy Stanach Zjednoczonych. W krajach tych dużą uwagę poświęcono 

edukacji społeczeństwa w zakresie energetyki. O wiele rzadziej niż w Polsce, występują tam 

protesty przeciw budowie instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii. W Polsce nie 

są jeszcze dostrzegane przez społeczeństwo pozytywne aspekty tychże inwestycji, mieszkań-

cy nie czują bezpośrednich korzyści z nich płynących. Choć znajomość tej tematyki przez 

Polaków nie jest duża, zaskakuje niska (jedynie 7% społeczeństwa) akceptacja węgla jako 

przyszłego źródła energii. Odnawialne źródła energii zaś są pierwszym wybieranym źródłem 

przyszłej energii i opowiada się za nim aż 44% społeczeństwa (Bołtromiuk i Burger,  2008). 

 Wraz ze zwiększającą się świadomością ekologiczną i energetyczną obywateli oraz 

stałym sprzeciwem władz i koncernów energetycznych wobec przemian w kierunku energe-

tyki obywatelskiej, rośnie w siłę oddolna inicjatywa obywatelska, której przejawem są liczne 

organizacje wspierające rozwój tejże koncepcji. Organizacje te działają na wielu płaszczy-

znach, zarówno biznesowych, jak i samorządowych. Przykładami stowarzyszeń ułatwiających 

funkcjonowanie przedsiębiorstw czy spółdzielni w branży czystej energii, są m.in. REScoop 

20-20-20 oraz Europejska Rada Energii Odnawialnej, działające na terenie Europy. Silnie 

funkcjonującymi organizacjami, wspierającymi europejskie samorządy lokalne, są Green 

Twinning, Sojusz Klimatyczny, Energy Cities czy Porozumienie Między Burmistrzami 

(Szwed i Maciejewska, 2013). Argumentem świadczącym o chęci polskich samorządowców 

do wdrażania idei energetyki obywatelskiej jest zwiększający się udział gmin w tych stowa-

rzyszeniach międzynarodowych.  

 Podsumowując przedstawione argumenty świadczące o zasadności wprowadzenia 

koncepcji energetyki obywatelskiej w Polsce, w tab. 1 przedstawiono zestawienie różnic mię-

dzy energetyką konwencjonalną i obywatelską (rozproszoną).Wnioskiem, który nasuwa się po 

analizie informacji zawartych w tej tabeli, jest szeroki zakres wpływu energetyki obywatel-

skiej na rozwój społeczeństwa oraz na rozwiązanie najważniejszych problemów, z którymi 

boryka się obecnie branża energetyczna. 
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Tabela 1. Różnice pomiędzy energetyką konwencjonalną i obywatelską (rozproszoną) w warunkach 

polskich. 

 Energetyka konwencjonalna Energetyka obywatelska  

– rozproszona 

Źródła 

energii 

Dominująca pozycja nieodnawial-

nych źródeł energii – węgiel ka-

mienny i brunatny, ropa, gaz 

Dominująca pozycja odnawialnych 

źródeł energii – słońce, wiatr, woda, 

geotermia, biomasa 

Wpływ  

na zdrowie, 

środowisko  

Emisja dużych ilości zanieczysz-

czeń wpływa na zdrowie oraz śro-

dowisko 

Minimalizacja zanieczyszczeń (po-

wstają jedynie podczas produkcji 

urządzeń) 

Produkcja 

energii 

Scentralizowana wielkoskalowa 

energetyka konwencjonalna oparta 

na kilkunastu dużych elektrowniach 

na paliwa kopalne  

Rozproszona, oparta na milionach 

niewielkich systemów odnawialnych 

źródeł energii 

Własność Kilka koncernów energetycznych 

tworzących międzynarodowe i kra-

jowe oligopole 

Prosumenci, kooperatywy energe-

tyczne, inwestycje samorządowe, 

niewielkie koncerny 

Podaż  

i popyt 

Maksymalizacja podaży i zysku z 

produkcji energii; sieć przesyłowa 

od producenta do konsument (na 

duże odległości) 

Inteligentne kształtowanie popytu i 

zarządzanie nim (smart grid); kon-

sumpcja energii wyprodukowanej 

lokalnie  

Skala Kilkanaście, kilkadziesiąt zakładów 

o mocy co najmniej kilkuset mega-

watów 

Miliony instalacji o mocy od kilku 

kilowatów do kilkudziesięciu mega-

watów 

Tempo  

inwestycji 

Długi okres uruchamiania (kilka a 

nawet kilkanaście lat); długotrwałe 

konsultacje społeczne 

Krótki okres uruchamiania (od kilku 

dni do kilku miesięcy, czasem lat – 

proces inwestycyjny farm wiatro-

wych) 

Europejska 

polityka 

energetycz-

na 

Sprzeciw Komisji Europejskiej 

rozbudowie i trwaniu przy energe-

tyce opartej na paliwach kopalnych 

Zgodność z wymaganiami i trendami 

propagowanymi przez Komisję Eu-

ropejską 

Świadomość 

energetycz-

na obywateli 

Niska; bierny pobór energii bez 

możliwości wyboru jej źródeł wy-

twarzania   

Wysoka; powszechne zainteresowa-

nie wytwarzaniem zielonej energii w 

warunkach lokalnych 

Dostępność 

energii 

Uzależnienie od sytuacji geopo-

litycznej 

Powszechny dostęp do rozproszo-

nych inwestycji energetycznych 

Źródło: Opracowano na podstawie: Szwed, D., Maciejewska, B. (2013). Demokracja energe-

tyczna. Warszawa: Zielony Instytut. 
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4. Podsumowanie 

 

 Problemy, z którymi boryka się obecnie energetyka konwencjonalna, mają wpływ na 

rozwój gospodarczy i społeczny kraju. Rozwiązanie impasu brany energetycznej tkwi 

w promowaniu i stwarzaniu odpowiednich warunków rozwijających energetykę obywatelską. 

Koncepcja ta idealnie wpisuje się w cele polskiej polityki energetycznej, narzuconej przez 

Unię Europejską. Dzięki energetyce obywatelskiej spełnione zostaną wszystkie wymogi pa-

kietu energetyczno–klimatycznego, zaspokojony zostanie wzrastający popyt na energię elek-

tryczną oraz spowolni się proces uzależniania polskiej gospodarki od importu paliw kopal-

nych.   

 Energetyka obywatelska w znaczącym stopniu ograniczy negatywny wpływ paliw 

kopalnych na środowisko poprzez wspieranie odnawialnych źródeł energii. Za sprawą stoso-

wania różnych technologii wywarzania energii elektrycznej spełniony zostanie cel polskich 

władz – dywersyfikacja struktur wytwarzania energii oraz rozwinięcie konkurencyjnych ryn-

ków energii. Opierając branże energetyczną na energetyce odnawialnej wymuszony zostanie 

proces zmiany technologii poboru i wykorzystania prądu przez gospodarstwa domowe oraz 

przedsiębiorstwa – nastąpi poprawa efektywności energetycznej.  

 By koncepcja ta mogła sprawnie funkcjonować, warunkiem koniecznym jest partycy-

pacja społeczeństwa w budowie systemu energetyki odnawialnej. Polskie społeczeństwo musi 

stać się partnerem do rozmów z rządem nad przyszłością krajowego systemu energetycznego. 

By współdecydowanie miało pozytywny i rzeczowy charakter, należy szerzyć wiedzę oraz 

budować świadomość obywateli w aspekcie energetyki, jej wpływu na społeczeństwo i śro-

dowisko, w którym żyją. Mieszkańcy swoich lokalnych ojczyzn powinni korzystać z dostęp-

nej dla wszystkich energii wytwarzanej z zasobów odnawialnych. Proces budowania społe-

czeństwa wiedzy oznacza dla energetyki przede wszystkim zmianę zachowań ludzi, coraz 

lepiej rozumiejących istotę własnej (jednostkowej) podmiotowości i odpowiedzialności w 

zakresie bezpieczeństwa, które trzeba istotnie zredefiniować” (Popczyk, 2011). Niezmiernie 

istotne jest mobilizowanie sił oraz aktywizacja środowisk sprzyjających energetyce obywatel-

skiej. Należy spojrzeć na siebie jako na element natury, której nie powinno się szkodzić. Tego 

typu nastawianie i zmiana postrzegania natury sprawi, że decyzje podejmowane przez jed-

nostki będą współtworzyć zrównoważoną energetykę obywatelską oraz całą gospodarkę. 
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Abstract 

Twenty-first century is a time of crisis, large-scale corporate power in Poland. It is character-

ized by huge capital intensity and outdated technology based on fossil fuels . The costs in-

curred by the electricity generation of fossil fuels bears the society. To avoid increasing costs, 
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both financial and social, Polish energy sector should be transformed. The author attempts to 

prove that an antidote to the energy sector crisis can be civic energy.  

 

Keywords: Citizens energy, conventional power, renewable energy sources 


