
Wprowadzenie
W bloku omówione zostan ą: 
zagadnienia zwi ązane z sytuacj ą zagadnienia zwi ązane z sytuacj ą 
energetyczn ą na świecie i w Polsce..



W mediach coraz cz ęściej zadawane jest 
pytanie:

jaka będzie przyszło ść energetyczna naszej 
planety?



Ocieplenie klimatu 
nowatorskie spojrzenie



Świat na rozdro żu



1litr

ROPY 0,5 miesi ąca PRACYROPY 0,5 miesi ąca PRACY



Przeszłość ?



Teraźniejszość ???



JAKA BĘDZIE NASZA JAKA BĘDZIE NASZA 
PRZYSZŁOŚĆ ???
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Zużycie energii a warto ść PKB na osob ę

Kuwejt 
Zjednoczone Emiraty Arabskie

Nowa Zelandia

Irlandia

Szwecja

Japonia

Korea

Szwajcaria

Finlandia

Francja

Dania

Hiszpania Hongkong

Włochy

Austria
Czechy

Słowenia

Słowacja

Estonia

Polska

Portugalia
Chorwacja

Serbia

Rosja

Kazachstan

Ukraina

Iran
Wenezuela

Brazylia

Chiny
Uzbekistan

Indie
0

50

100

150

0 10 20 30 40 50 60

zu
ży

ci
e 

en
er

g
ii 

(k
W

h/
d

/o
s)

PKB na osobę (1000$USD) 





Dwie strony monety





„Zrównoważony” wzrost gospodarczy



Dobowe światowe zużycie ropy naftowej 



Odkrycia złó ż ropy i wydobycie
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Realne prognozy zasobów ropy naftowej
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Rejony Arktyczne Głęboko pod dnem oceanówRejony niestabilne

A ropa w Arktyce, Brazylii, piaski roponośne, łupki bitumiczne, gaz łupkowy?

Rejony cenne środowiskowo Źródła niekonwencjonalneRopa niskiej jakości



Wydobycie ropy

Niekonwencjonalna

NGL

Złoża, które 
zostan ą znalezione

Znane zło ża, do 
zagospodarowania

Obecnie 
wykorzystywane 
złoża



Zawsze chciałeś, 
Ŝeby ludzie w 

biednych krajach 
mieli lepsze Ŝycie

Taaak… 
Ale teraz, kiedy 
ich konsumopcja

nakręca ceny 
ropy nie jestem 

juŜ tego taki 
pewien…





Wzrost ceny 
ropy naftowej

Cena węgla

Wzrost ceny 
węgla kam.



Sekwencja wydarzeń z początku kryzysu

Droższa energia RecesjaZaciskanie pasa

Bankructwa
i bezrobocie

Spadek podatków Spadek popytu i cen ropy



2 stadium kryzysu

Brak środków na
projekty energetyczne

Bankructwa krajówGospodarka 
w kryzysieprojekty energetyczne w kryzysie

Załamanie 
społeczeństwa

Konflikty o zasobyUpadek infrastruktury



„Biznes jak zwykle ”

„Rozwój zrównowa żony ”
Alternatywne źródła energii, 

efektywność 

„Kryzys gospodarczy ”
Recesja, wojny, 

zamieszki, upadek

„Eksploatujemy co si ę da” 
Kryzys środowiskowy i klimatyczny



Zrównoważona Energia

Jednostka: 1 kWh dziennie



10 kWh/litr

8 litrów/100km

50 km dziennie

Energia kWh dziennie?



1,5W/m2

8000m2/osobę

10% kraju

Energia kWh dziennie?



240tys. litrów

416416pasażerów

Energia kWh dziennie?





0,5W/m2

4500m2/osobę

Energia kWh dziennie?





Wnioski?



Jak?
Zmniejszy ć popyt
� zmniejszenie populacji
� zmiana stylu życia

�efektywność zużycia energii�efektywność zużycia energii

Zwiększyć poda ż innymi sposobami
� zrównoważone paliwa kopalne?
� energia jądrowa
� energia odnawialna z zagranicy



Energia z zagranicy

� Paliwa kopalne
� Energia jądrowa



Działania w zakresie 
efektywno ści energetycznej
• zmniejszenie strat energii
• wykorzystanie energii 
odnawialnej
• poprawa efektywności       
urządzeń elektrycznych
• poprawa skuteczności 
oświetlenia
• silniki elektryczne
• sprzęt elektroniczny
• zarządzanie energią• zarządzanie energią
• poprawa sprawności

• wytwarzania 
• regulacji
• magazynowania
• transportu
• wykorzystania



Typ budynku Klasa 
energetyczna

Dzienne 
zużycie energii

roczne 
zużycie 
energii

zużycie 
energii na 1 

m2 pu

kWh/dzine kWh/rok kWh/m2/rok

wg WT2008 D 40 14600 292
Energooszcz ędny C 30 11000 220
Nieskoenergetyczny B 25 9000 180
Pasywny A 16 6000 120
Zero-energetyczny A+ 12 4500 90

Typ budynku Klasa 
energetyczna

Dzienne 
zużycie 
energii 
cieplnej

roczne 
zużycie 
energii 
cieplnej

zużycie energii 
cieplnej na 1 

m2 pu

kWh/dzine kWh/rok kWh/m2/rok

wg WT2008 D 20 7350 150

Energooszcz ędny C 14 5000 100

Nieskoenergetyczny B 10 3500 70

Pasywny A 6 2250 45

Zero-energetyczny A+ 4 1500 30



Pojawia się pytanie jak to 
zrobić?


