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Ludzkość poszukuje sposobów na oszczędzanie energii, odkąd zrozumiano, czym jest 
energia. Jednym z pomysłów było wprowadzenie czasu letniego. Ale dziś trudno wskazać 
korzyści z przesuwania wskazówek zegarów o godzinę. 
 
Wiktor Suworow (właśc. Władimir Rezun) - pisarz, a w przeszłości oficer GRU, w książce 
„Wybór” operację zmiany czasu na letni lub zimowy uznał za socjotechnikę. Miała służyć 
tresurze społeczeństw, kształcić nawyk bezrefleksyjnego wykonywania rozkazów. Mocne, acz 
zdecydowanie przesadzone. 
 
Sam pomysł wydłużenia dziennej aktywności wyszedł w XVIII w. od Benjamina Franklina. 
Podczas pobytu we Francji uwieczniony na studolarowym banknocie prezydent opublikował 
anonimowo list do paryżan, w którym nakłaniał do wczesnego wstawania, tak by spędzać czas 
w świetle dnia i wcześnie się kłaść. Miało to zmniejszyć zużycie… świec. Sam Franklin uważał 
taki tryb życia za najlepszy, ale list był tylko satyrą. „Środkami przymusu” miały być np. 
racjonowanie świec oraz budzenie obywateli biciem dzwonów i salwami armatnimi. 
 
Pomysł przesuwania wskazówek zegarów pojawił się pod koniec XIX w. w Nowej Zelandii, a - 
podobny - 10 lat później w Wielkiej Brytanii i niewiele brakowało, by został nakazany prawnie. 
Ideę wprowadzili w życie Niemcy podczas I wojny światowej w 1916 r. Zmiana czasu miała 
zmniejszyć zużycie węgla. Wkrótce w ich ślady poszły Wielka Brytania, Rosja i część innych 
państw europejskich. W 1918 r. ustalono strefy czasowe w USA i wprowadzono w trakcie 
wojny obowiązek stosowania czasu letniego (od 1966 r. wprowadzono możliwość korzystania 
z czasu letniego). 
 
W Polsce czas letni pojawił się w okresie międzywojennym - w 1919 r. Stosowano go też z 
przerwami po II wojnie światowej (lata 1946-1949 i 1957-1964), a od 1977 r. nieprzerwanie. 
 
Na ogół zegary przesuwa się o godzinę, choć w przeszłości w niektórych krajach zdarzały się 
przesunięcia o dwie godziny, a nawet o 20 minut. Współcześnie na australijskiej wyspie Lord 
Howe zegary przesuwa się o pół godziny. 
 
 
Wątpliwe efekty 
 
Co właściwie daje wprowadzenie czasu letniego? W przeszłości uważano, że oszczędność 
energii, a co za tym idzie - surowców, szczególnie do produkcji energii elektrycznej. 
 
Jednak wraz z upływem lat zmieniały się sposoby wykorzystania elektryczności. W czasie 
letnim zmrok zapada o godzinę później i wszelkie domniemane oszczędności wynikają z tego 
faktu. A to oznacza, że mniej prądu idzie przede wszystkim na oświetlenie w domach. Dla 
przemysłu czas letni jest obojętny, biura w dodatkowej godzinie są już nieczynne. Korzyści 
udowodnić trudno, przy czym trzeba uwzględnić fakt, że zużycie energii elektrycznej zależy od 
geografii, gospodarki i pogody. W latach 70. w USA zakładano, że czas letni w marcu i 



kwietniu może zmniejszyć konsumpcję elektryczności o 1 proc, jednak nie zdołano tego efektu 
potwierdzić. Latem (naszą zimą) 2006-2007 r. w zachodniej Australii zużycie elektryczności 
rosło w dni gorące, spadało w chłodniejsze i ostatecznie czas letni przyniósł wzrost konsumpcji 
o 0,6 proc. W stanie Indiana w USA okazało się, że zmiana czasu powoduje wzrost 
zapotrzebowania ze względu na poranne ogrzewanie i popołudniowe chłodzenie. 
 
Według amerykańskiego Departamentu Energii zmiany czasu przynoszą niewielkie 
oszczędności, przede wszystkim na oświetleniu. 
 
A w Polsce? Według informacji spółki PSE Operator zmiana czasu nie powoduje znaczącej 
zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną. Po wprowadzeniu czasu zimowego wydłuża 
się szczyt wieczorny i w niewielkim stopniu rośnie zużycie elektryczności. Z oszacowań 
Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej z 2010 r. wynika, że 
gospodarstwa domowe zużywają rocznie ok. 3,2 TWh. Większość w okresie 
jesienno-zimowym. To niewiele w porównaniu z całkowitą konsumpcją elektryczności, więc i 
oszczędności mogą być niewielkie, jeśli w ogóle występują. Prawdopodobnie pozostawienie 
czasu letniego i zaniechanie zmian niczego by nie zmieniło. Właśnie tak zrobiła Rosja, w której 
wskazówki po raz ostatni przestawiono 27 marca.                          
 
 
 
 
Godzina dla elektroenergetyki 
 
Przygotował zespół PSE Operator 
 
 
Akcja „Godzina dla Ziemi”, czyli gaszenie świateł propagowane przez WWF jako wyraz 
poparcia dla przeciwdziałania zmianom klimatycznym, nie ma istotnego wpływu na 
przebieg krajowego zapotrzebowania mocy. Jednak przed taką akcją PSE Operator musi 
się odpowiednio przygotować. 
 
Chodzi o zrównoważenie nadmiaru mocy, który pojawi w systemie w momencie 
jednoczesnego nagłego wyłączenia dużej liczby odbiorników elektrycznych, i zabezpieczenie 
odpowiednich rezerw mocy wytwórczej dla pokrycia wzrostu zapotrzebowania po akcji. 
 
Gdyby, hipotetycznie, w każdym z 12 mln polskich gospodarstw wyłączono jednocześnie 
żarówki o mocy 100 W, spadek zapotrzebowania w całym systemie wyniósłby ok. 1200 MW - 
dwa razy więcej niż ilość obecnie kupowanej usługi regulacji wtórnej, której zadaniem jest 
kompensowanie krótkotrwałego (minutowego) niezbilansowania popytu z podażą. 
Dotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej wymusiłoby dodatkowe zakupy 
tej usługi (na pracujących jednostkach zabraknie jej do spełnienia wymagania) i w związku z 
tym wykorzystanie mocy interwencyjnej elektrowni szczytowo-pompowych po wcześniejszym 
spracowaniu dostępnego potencjału (spuszczeniu już napompowanej wody), by umożliwi ć 
pompowanie. Te działania nie są bezkosztowe. 
 
Gwałtowny spadek zapotrzebowania jest nieco łatwiejszy do opanowania - przy spełnieniu 
odpowiednich wymogów istnieje możliwość odstawiania jednostek wytwórczych. Dużo 
istotniejsze staje się pokrycie gwałtownego wzrostu zapotrzebowania, gdy trzeba uruchomić 
wcześniej odstawione jednostki. Uruchomienie trwa kilka godzin, co w rozważanej sytuacji nie 



zapewnia bezpiecznej pracy systemu. Dodatkowo takie procesy generują koszty i pogarszają 
stan techniczny odstawianych/uruchamianych jednostek. W przypadku Godziny dla Ziemi 
problem ten nie jest zbyt drastyczny: wzrost zapotrzebowania po zakończeniu akcji zbiega się 
w czasie z naturalnym spadkiem zapotrzebowania na moc w systemie, co w dużym stopniu 
zrekompensuje występujące odchylenia. 
 
 
Masowe akcje są ryzykowne 
 
Ryzyko dla KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) wiąże się z poziomem dostępnych 
rezerw operacyjnych i usługi regulacji wtórnej oraz szybkości zmian (spadku, a potem wzrostu) 
zapotrzebowania. W sytuacji bezzwłocznej reakcji bardzo dużej liczby uczestników akcji na 
wyznaczoną godzinę jej rozpoczęcia (zakończenia) mogłoby zabraknąć wystarczających 
środków do zbilansowania systemu, czego skutkiem mogłoby być pogorszenie parametrów 
jakościowych energii elektrycznej (odchylenia częstotliwości). 
 
W przypadku potrzeby wyłączenia jednostki wytwórczej z powodów bilansowych dyspozytor 
Krajowej Dyspozycji Mocy wydaje stosowne polecenie wybranemu uczestnikowi rynku, 
wskazując konkretny jego blok. Proces odstawienia rozpoczyna się praktycznie bezzwłocznie i 
trwa kilkanaście do kilkudziesięciu minut. W tym czasie zużywa się nieco więcej paliwa na 
wyprodukowaną jednostkę energii elektrycznej ze względu na spadającą sprawność 
wytwarzania przy mocach niższych od znamionowej. Po odstawieniu konieczna jest praca 
wielu urządzeń zasilanych energią elektryczną, której początkowe zużycie jest znacząco 
większe niż potrzebne dla podtrzymania pracy układów w kilka (kilkanaście) godzin po 
odstawieniu. 
 
Ponowne uruchomienie jest zdecydowanie bardziej skomplikowane. Zostaje zużyta 
„bezproduktywnie” pewna ilość paliwa ze względu na konieczność podania na turbinę pary o 
określonych parametrach. W tym czasie nie mogą działać urządzenia odpopielające i 
odsiarczające spaliny - do atmosfery trafi kilkadziesiąt ton zanieczyszczeń. Koszty 
uruchomienia jednostek (dla stanów gorących) wahają się od kilkunastu do prawie 180 tys. 
złotych. 
 
PSE Operator wspiera inicjatywy na rzecz racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. 
jednak trzeba pamiętać, że istnieje wiele innych form działań podnoszących efektywność 
wykorzystania energii. Rozwiązania energooszczędne, jak oświetlenie, sprzęt gospodarstwa 
domowego czy termomodernizacja budynków, są powszechne i warto o nich pamiętać nie tylko 
podczas jednorazowych akcji. Gaszenie światła przez jedną godzinę w roku ma znaczenie 
jedynie symboliczne. 
 
Do realnych oszczędności może prowadzić ograniczanie poboru energii w szczytowych 
momentach zapotrzebowania, szczególnie pomiędzy godz. 18 a 21. Ograniczyłoby to ilość 
drogiej energii kupowanej w tym czasie dla zrównoważenia popytu z podażą i zwiększyło 
bezpieczeństwo dostaw.  


