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Jednym z najważniejszych celów, jakie można osiągać stosując OZE jest 
niezależność energetyczna. Podstawową cechą tych technologii jest wy-
korzystanie lokalnych zasobów energii – np. wiatru, biomasy czy promie-

niowanie słoneczne. Każde takie źródło – elektrownia wiatrowa czy szkolna 
ciepłownia opalana biomasą – pozwala na zmniejszenie „importu” energii pier-
wotnej na dany teren, np. w postaci węgla czy oleju opałowego. Przekładając 
takie lokalne działania na masową skalę, można uzyskać wymierny efekt na po-
ziomie krajowym. Jedną z najistotniejszych wartości jest tu możliwość kontro-
lowania lokalnie całego łańcucha logistycznego i kosztowego, jaki bierze udział 
w wytwarzaniu energii. Biorąc pod uwagę elektrociepłownię opalaną biomasą, 
znamy wszystkie cząstkowe koszty produkcji ciepła i prądu, począwszy od 
kosztów związanych z uprawą agroenergetyczną, a skończywszy na kosztach 
finansowych inwestycji w długim terminie. Dla porównania: jako kraj prak-
tycznie nie mamy żadnego wpływu na cenę ropy naftowej na świecie.
OZE to także jakościowa zmiana w podejściu do wytwarzania energii. 
W odróżnieniu od tradycyjnego, scentralizowanego systemu, OZE to roz-
proszona generacja energii. Dzięki współczesnym technologiom praktycz-
nie każdy może stać się dziś producentem energii. Idea Niezależnego Pro-
ducenta Energii (z ang. Independent Power Producer, IPP) zdobywa coraz 
większą akceptację. Rodzi to m.in. konieczność współpracy z operatorami 
tradycyjnych systemów oraz stawia nowe wyzwania w zarządzaniu nimi.
Zastosowanie OZE wymaga zmiany i budowania świadomości 
o wytwarzaniu energii. Dla większości obywateli prąd elektryczny 
znajduje się w gniazdku, a ciepło w grzejnikach. Nie zastanawiamy 
się, jak ta energia się tam znalazła, jakim kosztem społecznym czy 
obciążenia środowiska. Jakim faktycznym wysiłkiem finansowym ze 
strony państwa – z uwzględnieniem np. kosztów utrzymania kopal-
ni czy kontroli nad obszarami roponośnymi. Rola samorządu jest 
tu nieoceniona – powinien dawać przykłady swoim mieszkańcom, 
w np. zakresie najlepszych praktyk i technologii.
Inwestowanie w źródła energii jest długoterminowe. Inwestować należy 
w możliwie zaawansowane technologie, aby były one efektywne również za 
10–15 lat. Konieczna jest tutaj nowoczesna inżynieria finansowa, uwzględ-
niająca możliwości i ograniczenia, w jakich funkcjonuje samorząd, wynika-
jące np. z ustawy Prawo zamówień publicznych.
Czasami stosowanie OZE prowadzi do wypaczeń. Jak w wielu dziedzinach, 
efekt skali nie zawsze przynosi pozytywne skutki. Dobrym, a w zasadzie 
złym przykładem jest tzw. współspalanie, czyli dodawanie biomasy do węgla 
w elektrowniach zawodowych. Z rynku skupowane są w ten sposób olbrzymie 
ilości tego cennego paliwa, które wykorzystywane jest z 2–3-krotnie mniejszą 
efektywnością niż w przypadku np. małej nowoczesnej ciepłowni biomasowej. 
W rezultacie te ostatnie cierpią kłopoty z dostawami.
W energetyce odnawialnej świetnie sprawdza się zasada, iż „małe jest pięk-
ne”. Sztuka polega na tym, żeby było to powszechne.

Samorządy a przedsiębiorcy
Podobnie jak w innych dziedzinach, lecz tu szczególnie mocno, w energe-
tyce odnawialnej samorządy i przedsiębiorstwa prywatne potrzebują siebie 
nawzajem.

Samorząd to rynek – obiekty do zasilenia w energię. Samorząd jest właścicie-
lem często zdekapitalizowanej infrastruktury – np. będącej majątkiem lokal-
nego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Zmiana sposobu produkcji energii 
wymaga dużych nakładów kapitałowych oraz specjalistycznej wiedzy. Składni-
ki te może wnieść przedsiębiorca.
Nowoczesne technologie OZE są nowe i wymagające. Podejmując zadanie, 
zwykle nie wiemy do końca, jakie będzie optymalne rozwiązanie. Często 
również publicznemu zamawiającemu trudno jest wziąć odpowiedzialność 
za przedsięwzięcie przerastające jego techniczne kompetencje. 
Dobrym mechanizmem w takiej sytuacji jest udzielenie zamówienia w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający opisuje zadanie i oczekiwane rezultaty, 
natomiast w gestii wykonawcy pozostaje zarówno znalezienie technicznych 
rozwiązań, jak i dostarczenie działającego obiektu. Procedura taka skraca czas 
całego przedsięwzięcia i umożliwia prowadzenie kilku procesów równolegle 
– np. wcześniejsze zamówienie urządzeń o długim terminie dostawy lub orga-
nizacja finansowania.
Przy podejmowaniu decyzji o realizacji odnawialnego źródła energii w za-
sobach samorządowych należy wybierać specjalistów, a budując specyfika-
cję istotnych warunków zamówienia, weryfikować  zasoby kadrowe firm 
oraz referencje. Również eksploatacja źródeł energii wymaga specjalistycz-
nej wiedzy. Nowoczesnym i świetnie zdającym egzamin rozwiązaniem jest 
tu zlecenie tej usługi firmie.
Współpraca z przedsiębiorcami daje możliwość nawiązywania nowych kon-
taktów, w tym międzynarodowych. Można dzięki temu zobaczyć, jak robią to 
inni, skorzystać z ich doświadczeń. W zakresie OZE szczególnie zaawanso-
wanymi państwami są Austria, Niemcy oraz kraje Skandynawii. Kontakty te 
często przenikają później na inne płaszczyzny samorządowego życia. 

Czego potrzeba, aby uruchomić  
„branżę” u siebie?
Każde przedsięwzięcie warto dobrze przygotować. Analizie należy poddać 
swój lokalny „rynek”. Ile energii i w jakiej formie zużywamy? Jakie pali-
wa są wykorzystywane? Jakie są potencjały techniczne dla generowania jej 
z OZE? W naszych realiach odpowiedzi na te pytania powinien dawać 
„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz 
ziemny” – wymagane ustawą opracowanie dla każdej gminy. Praktyka 
wskazuje, iż tylko kilkanaście procent samorządów w Polsce dysponuje ta-
kim dokumentem i w znacznym stopniu są one nieaktualne.
Kolejnym krokiem powinno być jasne określenie celów ilościowych do zrealizo-
wania w danym okresie. Jaką moc możemy zainstalować w nowych źródłach? 
W których obiektach? Jakie obniżenie emisji zanieczyszczeń chcemy osiągnąć? 
O ile zmniejszyć konsumpcję energii pierwotnej z zewnątrz?
Mając takie informacje i wytyczone cele, możemy oszacować nakłady potrzebne 
do ich realizacji. To z kolei pozwala na zastanowienie się, jak owe zadania sfi-
nansować. W Polsce brak jest przejrzystego systemu wsparcia dla tego typu ini-
cjatyw. Dostępne środki obwarowane są skomplikowanymi procedurami. Tym 
niemniej warto po nie sięgać. Inżynieria finansowa powinna też uwzględniać 
kredyty, w tym dedykowane dla samorządów oraz środki, jakie mogą wnieść 
przedsiębiorcy.
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Niniejszy artykuł powstał z myślą o tych samorządowcach, którzy rozważają 
zastosowanie na swoim terenie odnawialnych źródeł energii i zastanawiają 
się jak to zrobić. Założeniem przy pisaniu tego tekstu było pokazanie, jak 
praktycznie i prosto można realizować zadania, jakie stawia przed nami 
zaawansowana cywilizacja.

Odnawialne źródła energii – jeden  
z filarów lokalnej samorządności
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Przestawienie, choćby w części, gospodarki energetycznej gminy czy po-
wiatu na energetykę zrównoważoną nie jest możliwe do zrealizowania jed-
nym ruchem. Nowe technologie i sposób organizacji wymaga czasu, aby 
nabrać doświadczenia. Dlatego warto na początek przeprowadzić mniejszy, 
pilotażowy, projekt.
Biorąc pod uwagę, iż przy budowie odnawialnych źródeł energii często 
mamy do czynienia z nowymi rozwiązaniami technicznymi, organizacyj-
nymi czy finansowymi, aby obniżyć ryzyko niepowodzenia projektu warto 
powierzyć jego wykonanie firmie specjalizującej się w tej dziedzinie. Po-
dejmując decyzję o kierunku zmian, warto zastanowić się, co jest tu naj-
ważniejsze. Dla inwestora samorządowego priorytetami mogą być koszty 
zaopatrzenia w energię, jej pochodzenie (ze źródeł odnawialnych), jakość 
(np. emisje zanieczyszczeń czy hałasu) czy niezawodność ruchu (czas re-
akcji na usterki, gwarancje). Gdy te warunki brzegowe zostaną spełnione, 
pozostanie kwestia wyboru profesjonalnego wykonawcy.
Klucz do sukcesu przy tak złożonym zadaniu finansowanym z samorządowe-
go, publicznego budżetu, leży w precyzyjnie określonej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Również tutaj warto skorzystać z pomocy ekspertów, 
znających rynek zamówień publicznych, Prawo budowlane czy zasady i możli-
wości finansowania takich inwestycji.

Pierwszy raz najtrudniejszy
Wiele samorządów w Polsce realizuje scenariusze, które zostały nakreślone 
w niniejszym tekście. Konsekwencja i nieuleganie przejściowym trudnoś-
ciom owocuje osiągnięciami, którymi można poszczycić się również w Eu-
ropie. Dobrym przykładem takiego działania może być tutaj gmina Słupsk. 
Zapoczątkowany w 2002 roku program termomodernizacji obiektów 
szkolnych objął m.in. budowę 6 zautomatyzowanych ciepłowni biomaso-
wych. Zebrane doświadczenia i bardzo pozytywne wyniki ekonomiczne 
eksploatacji zachęciły zarząd gminy do realizacji kolejnego, bardziej ambit-
nego projektu. W bieżącym roku powstanie tu nowoczesna, osiedlowa cie-
płownia biomasowa wraz z gminnym centrum magazynowania i logistyki 
biomasy. Centrum stanowić będzie zaplecze dla przygotowania biomasy 
dobrej jakości, zbieranej m.in. z już funkcjonujących upraw agroenergetycz-
nych. Stąd odbierać będą mogli to paliwo również użytkownicy inni niż 
komunalni. Dodatkową funkcją, jaką zdecydowano się dodać do komplek-
su, jest Gminne Centrum Promocyjno-Edukacyjne Energii Odnawialnej. 
Obiekt wyposażony w kolektory słoneczne, małą elektrownię wiatrową, 
baterię ogniw fotowoltaicznych i zaplecze dydaktyczne będzie umożliwiał 
praktyczną prezentację zastosowań OZE mieszkańcom regionu i nie tylko. 
Można sobie wyobrazić, iż dla młodzieży edukowanej w taki sposób, wy-
korzystanie OZE będzie czymś tak naturalnym jak dziś to, że ścieki odpro-
wadza się do rzek dopiero po ich oczyszczeniu w oczyszczalniach.

Działania takie wywołują nowe inicjatywy również u sąsiadów. Gminy Gnie-
wino i Kępice mogą pochwalić się podobnymi osiągnięciami i planami.
Bycie „pierwszym” wymaga wiele samozaparcia. Mogą pojawić się nieprze-
widziane trudności w realizacji, niedoszacowanie budżetu, błędy w doku-
mentacji projektowej. Pierwszy sezon eksploatacji nowej technologii czę-
sto oznacza po prostu wiele nowych doświadczeń, zanim opanuje się ją 
w pełni. Również w takiej sytuacji sąsiedzi grają istotną rolę – obserwują, 
czy nowe zamierzenie się powiedzie. Powoduje to z pewnością dodatkowy 
stres. Tym bardziej w takiej sytuacji należy postawić na doświadczonego 
i silnego merytorycznie partnera oraz na dialog.
Dobrze przeprowadzona inwestycja, sprawdzona technologia, dają odwa-
gę do następnych kroków, a największą satysfakcję przedsiębiorcy sprawia 
użytkownik, który zadowolony wraca z następnym projektem.

Dobór partnera
Wielokrotnie w tym tekście mowa była o odpowiednim partnerze do realizacji 
skomplikowanych przedsięwzięć. W znalezieniu odpowiedniej firmy może 
pomóc Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej. Członkostwo firmy 
w tym samorządzie gospodarczym, świadczy o zaangażowaniu przedsiębiorcy 
w kształtowanie rynku, w proces podnoszenia świadomości jego uczestników. 
Zrzeszeni tu eksperci są w stanie rozwiązywać złożone zadania.
Bardzo interesującą formą współpracy może być formuła tzw. klastrów. Wza-
jemnie uzupełniające się elementy trójkąta: samorząd, przedsiębiorstwa oraz 
przedstawiciele nauki – mogą wygenerować ciekawe inicjatywy. Ta nowoczes-
na formuła cieszy się też uznaniem i wsparciem ze strony Unii Europejskiej. 
Konkretnym przykładem już funkcjonującej takiej jednostki jest Bałtycki Kla-
ster Ekoenergetyczny.
Reasumując, warto wchodzić w „symbiotyczne” alianse i czerpać korzyści 
ze wspólnych przedsięwzięć. 
Energia odnawialna to energia „mądra”, ale wymagająca również mądrego podej-
ścia. Z pewnością wypracowane zostanie odpowiednie stanowisko na poziomie 
centralnym. Odpowiedniej rangi sprawie mogłoby nadać utworzenie, wzorem 
wielu innych państw, np. ministerstwa energetyki, gdzie skupione zostałyby od-
powiednie kompetencje, dziś będące w rozproszeniu między kilkoma resortami.
Na poziomie lokalnym nie trzeba na to czekać – można zacząć już dziś.  n
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36 lat, absolwent Politechniki Gdańskiej, 
od 1998 roku współwłaściciel firmy PGK 
System, specjalizującej się w praktycznych 
wdrożeniach rozwiązań z zakresu energe-
tyki odnawialnej.


