
„Odnawialne źródła energii - rodzaje i sposoby ich wykorzystania” 

Dbałość  o  środowisko, w którym żyjemy powinno być bardzo ważnym elementem  
naszej egzystencji. Na co dzień pomagamy naturze segregując śmieci, ograniczamy 
zużycie plastiku, kupujemy produkty ekologiczne. Ważne jest również ograniczenie 
korzystania z energii wytwarzanej z surowców kopalnych. Takim sposobem jest jej 
produkcja oparta o odnawialne źródła energii. Wydają się  być one  najbardziej 
popularne i sprzyjające środowisku. Odnawialne źródła energii (OZE) bazują  na  
niewyczerpywalnych zasobach, których zaletą jest ekologiczność. Pozyskiwanie 
energii  opiera się na  produkcji bez uwalniania zanieczyszczeń do atmosfery. Do 
OZE zaliczamy energię słoneczną – czyli energię ze Słońca. Kolektory słoneczne 
pochłaniają energię słoneczną i w postaci ciepła przekazują ją dalej do instalacji, 
gdzie jest przekształcana i wykorzystywana. Energia  wiatrowa  
wykorzystuje  energię z wiatru. Opiera się na działaniu turbin wiatrowych, które 
przekształcają energię wiatru w energię elektryczną. Energia  wodna – poprzez 
systemy zapór i turbin wytwarza energię z ruchu wody i przekształca się ją w energię 
elektryczną. Energia  biomasy wykorzystuje  substancje np. pochodzenia roślinnego, 
które podlegają procesowi biodegradacji. Głównym zastosowaniem biomasy jest 
produkcja ciepła. Energia geotermalna pochodząca z wnętrza Ziemi, wykorzystuje 
ciepło wody i skał, które są pod jej powierzchnią. Wiele danych wskazuje, że koszt 
produkcji w niektórych elektrowniach fotowoltaicznych i wiatrowych  jest niższy w 
porównaniu do instalacjach zasilanych węglem. Niższe ceny uzyskiwanej energii 
spowodują, że te źródła energii staną się bardziej atrakcyjne ekonomicznie. W 
przyszłości może to doprowadzić do eliminacji metod wytwarzania energii opartych 
na tradycyjnych źródłach. W ostatnim czasie notuje się bardzo duży wzrost produkcji 
energii opartej na Słońcu. Sprzyjają temu liczne możliwości wsparcia finansowania 
instalacji. Obecnie można skorzystać z dotacji rządowych. Często są to oferty 
kierowane do odbiorców na poziomie gminnym. Rządowy program „Mój Prąd” ma na 
celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na 
terenie Polski. Beneficjentami tego programu są osoby fizyczne, które mają zamiar 
wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby. Poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i 
termoizolację budynków mieszkalnych, możliwość zakładania systemów 
fotowoltaicznych to program „Czyste Powietrze”. Jego celem jest walka ze smogiem. 
Oferta  jest przedstawiona w trzech opcjach i charakteryzuje się inną kwotą dotacji, 
beneficjent wybiera odpowiednią dla siebie formę. Korzystne warunki 
dofinansowania, łatwość wypełnienia wniosku powoduje, że coraz więcej osób 
decyduje się udział w oferowanym programie. Gdy produkcja energii odbywa się w 
dni słoneczne, nie zawsze ją zużyjemy, wówczas rozwiązaniem takiej sytuacji jest 
system net meteringu.  Polega na tym, że osoba, która posiada system 
fotowoltaiczny, będzie mogła w cyklu rocznym rozliczyć nadwyżkę energii 
wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci. Co z czasem przekłada się na 
zwrot kosztów poniesionych na jej montaż i eksploatację. Opracowane  sposoby 
pozyskiwania energii gwarantują  bez emisyjną  jej  produkcję, zapewniają 
przyjazność środowisku  i niewyczerpalność, dlatego warto z nich korzystać.  
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