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perspektywy wsparcia, d) ograniczenia praw-
ne, e) protesty społeczne i inne (KacprzaK i 
współaut. 2012b).

Uważamy, że edukacja ekologiczna to 
skuteczne narzędzie nauczania i informowa-
nia społeczeństwa nie tylko o ważnych pro-
blemach środowiskowych, ale także społecz-
nych i gospodarczych. Edukacja tego typu, 
poprzez swoją wieloaspektowość, wpisuje 
się w kanon działań Dekady na rzecz Zrów-
noważonego Rozwoju.

świata. Jednakże w Polsce (i nie tylko) istnie-
je duży opór społeczny przeciwko budowom 
biogazowni, co potwierdzają liczne artykuły 
z lokalnej prasy. Zjawisko to może być spo-
wodowane niewiedzą lub brakiem współpra-
cy i przepływu informacji pomiędzy samo-
rządem lokalnym, potencjalnym inwestorem 
a mieszkańcami. W Polsce realizacja inwesty-
cji w zakresie budowy biogazowni napotyka 
szereg przeszkód, a za najważniejsze uważa 
się a) utrudniony dostęp do informacji, b) 
wysokie koszty budowy, c) brak stabilnej 

ENERGIA Z BIOODPADÓW

Streszczenie

W niniejszym artykule zwrócono uwagę na fakt, 
że biogaz należy do alternatywnych źródeł energii, 
która uważana jest za bezpieczną i przyjazną dla 
środowiska. Ponadto zauważa się, że największy-
mi producentami energii elektrycznej z biogazu w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców na terenie Unii 
Europejskiej są Niemcy, następnie Wielka Brytania 
i kolejno Luksemburg, Austria, Dania, Szwecja, na-
tomiast Polska zajmuje 22 miejsce mając produkcję 
tej energii ponad 6-krotnie mniejszą niż średnia eu-
ropejska. 

W artykule omówiono wytwarzanie biogazu 
wysypiskowego, rolniczego oraz oczyszczalnianego. 
Stwierdza się także, że w Polsce istnieją instalacje 
rolnicze produkujące biogaz, lecz potencjał kraju nie 
jest w pełni wykorzystany. 

Zauważalne jest, że popularyzacja zielonej ener-
gii biogazu dopiero się rozpoczyna, a polskie dzia-
łania są spowolnione w stosunku do innych krajów 
Unii Europejskiej np. Niemiec, Danii, Austrii czy 
Szwecji. W artykule wymienia się główne stymulato-
ry rozwoju tego typu bioenergii, którymi są: wspar-
cie ekonomiczne dla inwestorów, dostęp do surow-
ców oraz nowoczesnych technologii. Porównano 
także dane dotyczące rozwoju zielonej energii po-
chodzącej z biogazu w Pakistanie, Turcji na Litwie i 
w Polsce. Uwagę poświęcono również obawom spo-
łecznym dotyczącym budowy biogazowni w Polsce 
oraz potrzebie edukacji ekologicznej na ten temat. 
Przytoczone zostały artykuły prasowe z lokalnych ga-
zet informujące o protestach mieszkańców przeciw-
ko budowie biogazowni w różnych częściach Polski.

ENERGY FROM BIO-WASTE

Summary

This article focuses on the biogas as an alterna-
tive energy source considered to be safe and envi-
ronmental friendly. The largest producers of biogas 
electricity per 1000 inhabitants in the EU are coun-
tries such as: Germany, followed by the United King-
dom, Luxembourg, Austria, Denmark and Sweden; 
Poland is ranked on the 22nd place and produces 6 
times less than the European average.

Production of land fill, agricultural and sewage 
biogas is shortly described. Some agricultural biogas 
plant installations in Poland do exist, but their po-
tential is not fully exploited. According to the docu-
ment “Polish Energy Policy until 2030” there are 
still places for new biogas plants that should be in-
stalled.

It is noticeable that the popularization of green 
energy, and biogas in particular, is just getting start-
ed, and Polish operations are slowed down in com-
parison to the other European Union countries such 
as: Germany, Denmark, Austria and Sweden. The ar-
ticle lists some main stimuli of this type bio-energy 
development: economic support for investors, access 
to raw materials and modern technologies. Compar-
ative data on the development of green energy from 
biogas in Pakistan, Turkey, Lithuania and Poland are 
also presented. Particular attention is given to the 
social concerns against construction of biogas plants 
in Poland, and to the need for better environmental 
education.
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