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1. Wstęp

Jesteśmy obecnie świadkami niezwykle szybkiego rozwoju techniki i wzrastających możliwo-
ści wytwarzania energii z praktycznie niewyczerpywalnych źródeł energii, jakimi jest energia 
słoneczna, wiatru, biomasy czy ziemi. Nie musimy wreszcie być zdani na monopolistę, z któ-
rym trudno dyskutować warunki dostawy energii. Możemy wykorzystywać źródła energii, które 
są o wiele bardziej przyjazne środowisku, są dostępne w naszym otoczeniu, dopasowywać 
rodzaj i wielkość do naszych potrzeb. Coraz częściej stajemy się nie konsumentami a pro-
ducentami energii, lub łączymy rolę producenta i konsumenta – wówczas gdy sprzedajemy 
nadmiar wytworzonej przez nas energii oraz kupujemy gdy nam jej brakuje. W takim przy-
padku stajemy się „prosumentami”. Taki prosument jest menadżerem energii w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Decyduje kiedy energię będzie kupować, aby jej cena była najniższa, ile jej 
zmagazynować i kiedy sprzedać, żeby na tym zarobić. W jego interesie będzie oczywiście, 
aby własne zużycie było jak najniższe. Będzie więc budować/modernizować dom, tak aby był 
„niskoenergetyczny”. Zastąpi tradycyjne źródła światła źródłami energooszczędnymi, a przy 
tym dającymi o wiele szersze możliwości aranżacji wnętrza. Być może zacznie wytwarzać bio-
gaz, ażeby produkować energię elektryczną. Być może będzie odzyskiwał ciepło z własnego 
laptopa zasilanego z ogniw fotowoltaicznych i podgrzewał fotel przed telewizorem, podczas 
gdy wiatrak na dachu będzie ładował akumulator samochodowy…

Nasza broszura ma pobudzić Państwa wyobraźnię i zachęcić do analizy możliwości wykorzy-
stania odnawialnych zasobów energii we własnym domu, otoczeniu, w pracy. Ma pokazać, że 
można żyć komfortowo, bez rezygnowania z podnoszenia standardu życia, przy zachowaniu 
jednocześnie dbałości o wspólne środowisko.

Życzymy miłej lektury.
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dr inż. Andrzej Szajner
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Ludmiła Wach
Anna Pawlak
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2. Aspekty prawne stosowania OZE
Co to jest odnawialne źródło energii?

Odnawialne źródło energii definiuje Ustawa Prawo energetyczne1  jako źródło wykorzystu-
jące w procesie przetwarzania: 

 ■ energię wiatru, 
 ■ energię promieniowania słonecznego, 
 ■ energię geotermalną, 
 ■ energię fal, prądów i pływów morskich, 
 ■ energię spadku rzek,  
 ■ energię pozyskiwaną z biomasy, 
 ■ energię biogazu wysypiskowego, a także 
 ■ energię biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo 

rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. 

Biogaz rozumiany jest jako paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej 
surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwie-
rzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rol-
niczego lub biomasy leśnej, z wyłączeniem gazu pozyskanego z surowców pochodzących  
z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Za wyjątkiem energii wodnej oraz geotermalnej, pozostałe źródła energii powstają dzięki od-
działywaniu Słońca na naszą planetę. 

Jak wybudować odnawialne źródło energii?

Zainstalowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne zasoby energii wymaga wykonania 
pewnych robót budowlanych. Działalność ta może obejmować etap wykonania projektu, bu-
dowy/przebudowy/montażu, utrzymania oraz rozbiórki, i jest regulowana Ustawą Prawo bu-
dowlane2  (Pb).

Najczęściej roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwole-
niu na budowę lub zgłoszenia budowy właściwemu organowi planowanych prac.

1. Pozwolenie na budowę
Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi 
załącznikami.

1  Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne Dz.U. 54 poz.348 ze zm.
2 Ustawa z dn. 7 lipca 1994 - Prawo budowlane – Dz.U. nr 89 poz.414 ze zm.
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Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami,  

pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz za-
świadczeniem izby samorządu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje aktualnym 
na dzień opracowania projektu; 

2.  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana 

zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dotyczy to 
sytuacji, w której na dany obszar nie ma ważnego miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego).

Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projek-
tu budowlanego właściwy organ sprawdza:

1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w 
przypadku braku miejscowego planu,

2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym technicz-
no-budowlanymi.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upły-
wem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na 
czas dłuższy niż 3 lata.

Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków 
lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwole-
niu na budowę, uzyskania pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwe-
go wojewódzkiego konserwatora zabytków.

2. Zgłoszenie budowy
W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz 
termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpo-
wiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi 
przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze 
postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakują-
cych dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji. 
Do zgłoszenia budowy przyłączy należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki 
lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego 
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. 
Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia dorę-
czenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po 
upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Jakie inwestycje nie wymagają pozwolenia na budowę?

 ► budowa tzw. przydomowych ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 
(art. 29 pkt 1 ppkt 2 Ustawy Pb)

 ► budowa wolno stojących kolektorów słonecznych (art. 29 pkt 2 ppkt 16 Ustawy Pb) 
 ►  instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radioko-

munikacyjnych na obiektach budowlanych (art. 29 pkt 2 ppkt 15 Ustawy Pb)
 ►  budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazo-

wych, cieplnych i telekomunikacyjnych (art. 29 pkt 1 ppkt 20 Ustawy Pb)
 ► robót polegających na przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kana-

lizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (art. 29 pkt 2 ppkt 11 Ustawy Pb)

Jakie inwestycje wymagają zgłoszenia budowy?

 ► brak wymogu uzyskania pozwolenia na budowę dla urządzeń montowanych na obiek-
tach jest ograniczony ich wysokością - jeżeli wysokość ta przekracza 3 m, to wymaga-
ne jest dokonanie zgłoszenia (art. 30 Pb)

 ►  budowa tzw. przydomowych ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 25 m2

 ►  budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazo-
wych, cieplnych i telekomunikacyjnych, przy czym budowa ta wymaga sporządzenia 
planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przy-
jętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 ►  robót polegających na przebudowie  sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, ka-
nalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych

Przepisy techniczno-budowlane precyzują jakie wymagania muszą spełniać budynki i urzą-
dzenia. Najważniejszym dokumentem jest tutaj Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. – Dz.U. nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Oczekuje się na zapowiadaną zmianę przepisów prawa budowlanego ułatwiających instalo-
wanie mikroźródeł energetyki wiatrowej.

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest opracowaniem wskazującym zakres prac termomodernizacyjnych, 
które są optymalne pod kątem energetycznym i ekonomicznym. Są to najczęściej prace po-
legające na dociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie okien, modernizacji instalacji ogrze-
wania i c.w.u. oraz modernizacji źródła ciepła. Audyt jest obowiązkowym załącznikiem do 
wniosku o kredyt termomodernizacyjny z premią (na ogół w wysokości 16% kredytu) i określa 
założenia dla projektu, który musi być z nim spójny. Mechanizm finansowania został opisany 
szczegółowo w rozdziale 10 – Możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Generalna za-
sada sprowadza się do założenia, że koszt kredytu będzie spłacany z kosztów oszczędności 
ciepła uzyskanych dzięki termomodernizacji. 
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Ideę wspierania inwestycji w termomodernizację przedstawia poniższych schemat.
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Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

dla budynku mieszkalnego nr 5/2009

Ważne do:

Rodzaj budynku
Adres budynku
Całość/część budynku
Rok zakończenia 
budowy/rok oddania do 
użytkowania
Rok budowy instalacji
Liczba lokali 
mieszkalnych
Powierzchnia użytkowa Af 

[m2]
Cel wykonywania x

108,3 kWh/(m2rok)

Wg wymagań WT20082)

budynek nowy
Stwierdzenie dotrzymania wymagań wg WT20082)

Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP) Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)

Budynek oceniany 108,3 kWh/(m2rok) Budynek oceniany 91,0 kWh/(m2rok)

Budynek wg WT2008 112,3 kWh/(m2rok)

Uwaga: charakterystyka energetyczna określana jest dla warunków klimatycznych odniesienia - stacja Gdańsk
oraz dla normalnych warunków eksploatacji budynku podanych na str. 2

Sporządzający świadectwo:
Imię i nazwisko:

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru:

Data wystawienia: 5.08.2009 r. Data: 5.08.2009

najem/sprzedaż
budynek istniejący
rozbudowa

1)Charakterystyka energetyczna budynku określana jest na podstawie porównania jednostkowej ilości nieodnawialnej energii
pierwotnej EP niezbędnej do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej
wody użytkowej (efektywność całkowita) z odpowiednią wartością referencyjną. 
2)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z późń.zm.), spełnienie warunków jest wymagane tylko dla budynku nowego lub
przebudowanego.

budynek nowy 

960,00

2009/2009

                       EP - budynek oceniany

2009
16

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną1)

całość

mieszkalny wielorodzinny wolnostojący

5.08.2019 r.

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ 

Budynek oceniany:

Od stycznia 2009 każdy nowo wybudowany budynek, lokal oddawany do użytku powinien 
posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten wprowadzony został Pra-
wem budowlanym i dotyczy również budynków i lokali podlegających obrotowi na rynku wtór-

nym. Świadectwo informuje o zapotrzebowaniu na nieodnawialną energię pierwotną na cele 
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej (a w przypadku budynków uży-
teczności publicznej również oświetlenia wbudowanego) oraz porównuje to zapotrzebowanie 
z obowiązującymi wymaganiami technicznymi. Zawiera też informacje na temat możliwości 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię. 

Dokument jest ważny 10 lat, o ile nie zostaną wykonane prace, które przyczynią się do zmiany 
charakterystyki energetycznej obiektu. 

Co to jest audyt i świadectwo efektywności energetycznej?

Polska, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej wspiera dążenia do ograniczenia zuży-
cia energii. Ustawą o efektywności energetycznej3  określono cel jakim jest osiągnięcie 9% 
oszczędności energii finalnej w roku 2016 w stosunku do średniego zużycia energii w latach 
2001-2005. 

Poprawie efektywności energetycznej mają służyć w szczególności przedsięwzięcia, takie jak:
 ► przebudowa lub remont budynków;
 ►  modernizacja:

a. urządzeń przeznaczonych do użytku domowego,
b. oświetlenia,
c. urządzeń potrzeb własnych,
d. lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;

 ► stosowanie do ogrzewania lub chłodzenia obiektów energii wytwarzanej we własnych 
lub przyłączonych do sieci odnawialnych źródłach energii.

Za realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej można uzyskać 
świadectwa efektywności energetycznej. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa są 
towarem giełdowym. 

Prezes URE (Urząd Regulacji Energetyki) dokonuje wyboru kategorii przedsięwzięć, za które 
można uzyskać świadectwa ogłaszając co najmniej raz w roku przetarg. Również cena za 
świadectwa regulowana jest przez Prezesa URE.

Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla trzech odrębnych kategorii przedsięwzięć:
1. zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
2. zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
3. zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystry-

bucji.

Audyt efektywności energetycznej jest jednym z niezbędnych dokumentów wymaganych do 
przetargu i zawiera informację o planowanych oszczędnościach, jakie zostaną osiągnięte w 
wyniku realizacji inwestycji. Przetarg wygrywają te przedsięwzięcia, które przyniosą najwięk-
sze oszczędności za najniższą cenę.

3   Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 o efektywności energetycznej Dz.U. nr 94, poz. 551,951
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Audyt efektywności energetycznej jest wykonywany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Go-
spodarki4  z dnia 27 sierpnia 2012r. Sporządzenie oceny efektywności energetycznej dostar-
czania ciepła polega na wyznaczeniu:

1. procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej 
sieci ciepłowniczej wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowe-
go w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości 
ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego;

 oraz
2.  wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źró-

dła ciepła oraz sieci ciepłowniczej i wskazaniu, który sposób dostarczania ciepła 
zapewnia większą efektywność energetyczną, przez porównanie tych wskaźników,  
w przypadku gdy udział procentowy ciepła, o którym mowa w pkt 1, wynosi nie mniej 
niż 75%.

W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki nakładu energii nieodnawialnej dla poszczególnych 
nośników energii finalnej.

Nośnik energii finalnej
Współczynnik nakładu 
nieodnawialnej energii 

pierwotnej 

Paliwo/źródło energii

Olej opałowy 1,1

Gaz ziemny 1,1

Gaz płynny 1,1

Węgiel kamienny 1,1

Węgiel brunatny 1,1

Biomasa 0,2

Kolektor słoneczny 0,0

Ciepło odpadowe z przemysłu 0,05

Energia elektryczna

Produkcja mieszana (z systemowej sieci 
elektroenergetycznej) 3,0

Systemy PV 0,7

4  Rozporządzenie MG z dn. 27.08.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energe-
tycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Dz.U. poz.962.  

Przykładowo, zużycie ciepła  w wysokości 100 GJ w ciągu roku zostanie przeliczone na nie-
odnawialną energię pierwotną i tak:

 ■ w przypadku korzystania z gazu ziemnego, energia pierwotna wyniesie:  110 GJ

 ■ w przypadku korzystania z biomasy, energia pierwotna wyniesie:    20 GJ

 ■ w przypadku korzystania z kolektorów słonecznych, energia pierwotna wyniesie:  0 GJ.

A gdy zużycie energii elektrycznej wyniesie 100 kWh:

 ■ w przypadku korzystania z sieci elektroenergetycznej, energia pierwotna wyniesie:  300 KWh

 ■ w przypadku korzystania z systemów PV, energia pierwotna wyniesie:  70 kWh.

Czy jest szansa na lepsze wsparcie inwestycji w OZE?

Zgodnie z ideą wprowadzenia opłaty za „zielone certyfikaty”- świadectwa pochodzenia - każ-
demu producentowi przysługuje prawo ich otrzymania i sprzedania dystrybutorowi energii, 
który jest zobligowany do posiadania w portfelu sprzedaży określonego udziału ze źródeł 
odnawialnych. Jednak procedury te są obecnie zbyt skomplikowane dla małych wytwórców 
energii, którzy chcieliby sprzedawać jej nadmiar. Z tego względu wytworzoną energię najlepiej 
zużyć na potrzeby własne. 

Przygotowywane regulacje prawne o OZE zakładają uproszczone administracyjnie i korzystne 
finansowo procedury dla mikroinstalacji o mocy do 40 kW i małych instalacji do 100 kW.

3. Małe turbiny wiatrowe
Energetyka wiatrowa na świecie i w Europie

Wykorzystanie wiatraków do przetwarzania energii wiatru na energię elektryczną jest najbar-
dziej rozwiniętą technologią OZE rozpowszechnioną na całym świecie. Przodują w tej dziedzi-
nie USA i Chiny, a w Europie: Niemcy, Hiszpania i Dania. Łącznie w świecie na koniec 2011 r. 
zainstalowanych było ponad 237 GW mocy elektrowni wiatrowych, w tym w Unii Europejskiej 
prawie 94 GW, które wyprodukowały ok. 200 TWh energii elektrycznej. W niektórych krajach 
energia ta stanowi już znaczny udział w ogólnym zużyciu prądu, wynoszący w Danii 26%, w 
Hiszpanii i Portugalii po 16%, w Irlandii 12%, w Niemczech 11%, a w Unii Europejskiej średnio 
6%. W roku 2011 na świecie zainstalowano ok. 40 tys. MW elektrowni wiatrowych o mocach 
jednostkowych od 2 do 3 MW. Ze względu na kurczące się zasoby przydatnych powierzchni 
na lądzie coraz więcej dużych farm wiatrowych budowanych jest na akwenach morskich do 
30 m głębokości.

W Polsce energetyka wiatrowa rozwijana jest od kilku lat i osiągnęła na koniec 2011 roku 
ponad 1600 MW mocy zainstalowanej, w których wytworzono ponad 2300 GWh energii, co 
stanowi ok. 1,5% wytwarzanej energii elektrycznej. Do 2020 roku planuje się wybudowanie 
ok. 7000 MW, w tym kilkaset na Morzu Bałtyckim. Morskie elektrownie wiatrowe projektowane 
dzisiaj posiadają moce od 3 do 5 MW.
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2007

2341 MW

1616 MW

1100 MW

725 MW

451 MW

280 MW

2008 2009 2010 2011 IX.2012

Energetyka wiatrowa w Polsce w 2011 r.
2300 GWh


1,5% energii elektrycznej brutto

Moc nominalną elektrownie wiatrowe osiągają przy prędkościach wiatru powyżej 12 m/s. Po-
nieważ wiatry wieją z różnymi prędkościami w różnych porach dnia i roku, osiągając średnią 
roczną prędkość w Polsce w granicach 6÷7 m/s, uzysk energii z elektrowni wiatrowych wynosi 
od 20% do 30% możliwości nominalnych.

Jak to działa?

Elektrownia wiatrowa (wiatrak), wykorzystując energię wiatru, która wprawia w ruch obrotowy 
wirnik wyposażony w łopaty, przetwarza energię mechaniczną wirnika na energię elektryczną 
w różnego typu generatorach prądu (prądnicach). Mogą to być prądnice prądu stałego lub 
zmiennego – synchroniczne i asynchroniczne.

Przetwarzanie energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną w sposób ogólny można opi-
sać następującym wzorem:

P= cp • ηm • ηel 0,5 • ρ • v3 • A

gdzie :
P   - moc wiatraka
Cp   - współczynnik zamiany energii wiatru w energię mechaniczną
ηm   - sprawność mechaniczna wirnika przekładni i mechanizmów pomocniczych
ηel  - sprawność elektryczna generatora, przetworników, transformatorów  itp.
ρ   - gęstość powietrza zależna głównie od temperatury i wilgotności
v   - prędkość wiatru
A  - powierzchnia omiatana przez łopaty wirnika.

Jak widać we wzorze największe znaczenie ma prędkość wiatru, która występuje w trzeciej 
potędze, co ma ogromne znaczenie dla mocy wiatraka. Wystarczy porównać 53 i  63, co daje 
liczby 125 i 216 różniące się od siebie o 73%, podczas gdy różnica pomiędzy 5 i 6 wynosi 
tylko 20%.

Podobnie duży wpływ ma długość łopat, która występuje w kwadracie średnicy okręgu omia-
tanego przez łopaty:

Zmiana średnicy wirnika z 5 do 6 m, czyli o 20% powoduje wzrost pola o 44%.

Współczynnik wykorzystania energii wiatru CP którego wartość teoretyczna (zwana granicą 
Betza), może wynosić 59,3% zależy od konstrukcji łopat wirnika. Współczesne wiatraki osią-
gają CP powyżej 50%. Przy czym mniejsze mają wartości CP  mniejsze, a dla większych CP  
jest większe.

Sprawność mechaniczna wynosi zwykle blisko 99%, natomiast sprawność elektryczna 96-
97%, przy czym dla małych wiatraków może to być tylko 60-70%.

Konstrukcje wiatraków wyposażone są w różne systemy kontroli prędkości oraz hamulce na 
wypadek zbyt silnych wiatrów. Rozwiązania te mają wpływ na pracę oraz wytwarzany hałas.

Pierwsza farma wiatrowa w województwie pomorskim została zbudowana w miejscowości 
Lisewo w gminie Gniewino. Farma składa się z 14 turbin wiatrowych o mocy 0,6 MW każda.

            
                Lokalizacja farmy wiatrowej w Lisewie k/Gniewina                                     Farma wiatrowa o mocy 8,4 MW
                                                         Źródło: materiały własne                                  Źródło: materiały własne
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Małe elektrownie wiatrowe

Oprócz dużych elektrowni wiatrowych bardzo popularne staje się budowanie przydomowych 
elektrowni wiatrowych o małych mocach, zwykle do 3 kW. Takie wiatraki mogą być instalowa-
ne na niewielkich masztach, zwykle wzmocnionych odciągami linowymi, albo są montowane 
bezpośrednio do ścian lub dachów domów. Energia elektryczna uzyskiwana z tych wiatraków 
w ilości 1500 do 2500 kWh na rok z 1 kW mocy zainstalowanej z powodzeniem może pokryć 
zapotrzebowanie na energię elektryczną gospodarstwa domowego pod warunkiem, że nad-
miar energii będzie magazynowany w akumulatorach lub oddawany do sieci elektroenerge-
tycznej, a niedobór pokrywany z akumulatorów lub sieci. 

W Polsce w 2011 r. zainstalowanych było ponad 3000 małych wiatraków, z których tylko kilka-
dziesiąt było zarejestrowanych i połączonych z siecią. Wynikało to z dotychczasowych nieko-
rzystnych uregulowań prawnych.

Na poniższym rysunku przedstawiono charakterystykę zależności mocy małej elektrowni 
wiatrowej (o mocy nominalnej 1,5 kW) od prędkości wiatru. Kolorem czerwonym oznaczono 
uśredniony margines błędu.
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Wygodnym rozwiązaniem jest współpraca wiatraków z ogniwami fotowoltaicznymi. W  wielu 
krajach instalacje takie wyposażone są w liczniki energii elektrycznej obracające się w oby-
dwie strony, pozwalając na kompensacyjne rozliczanie się z dostawcą energii. Ze względu na 
bardzo pozytywny wpływ takich instalacji na środowisko coraz więcej krajów dotuje tego typu 
mikrogenerację energii, zachęcając swoich mieszkańców do wykorzystania Odnawialnych 
Źródeł Energii, co wpływa na zmniejszenie potrzebnych mocy w energetyce scentralizowanej, 
obniżanie strat przesyłu i redukcję emisji CO2 oraz pomaga w wypełnianiu zobowiązań mię-
dzynarodowych redukcji gazów cieplarnianych. Można przyjąć, że 2,5 miliona wiatraków po 2 kW 
każdy to jeden blok elektrowni węglowej lub jądrowej o mocy 1000 MW mniej.

Przykłady zastosowania

Na rysunku i zdjęciu poniżej przedstawiono możliwości zastosowania małych wiatraków w do-
mach jednorodzinnych oraz blokach mieszkalnych i biurowych. Typowa instalacja składa się  
z regulatora pracy wiatraka, akumulatorów, inwertera DC/AC i licznika energii. 

+ _ + _

Turbina wiatrowa pracująca
w połączeniu z siecią 
elektroenergetyczną

Turbina wiatrowa w sieci 
wyłączonej z użyciem 
akumulatorów

                                                       źródło: materiały własne

 
źródło: www.renewabledevices.com
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Ile to kosztuje?

Ceny instalacji wiatraka z regulatorami i inwertorem zależą od ich klasy i kształtują się od 
15000 zł do 20000 zł za 1 kW mocy.

Wiatrak o mocy 1 kW może średnio wytworzyć 1750 kWh energii elektrycznej. Przyjmując 
czas pracy wiatraka 20 lat, wytworzy on  35000 kWh energii. 

Dzieląc średni koszt inwestycji 17500 zł przez 35000 kWh będziemy mieli energię po 50 gr za 
1 kWh. Jest to koszt porównywalny do dzisiejszych cen energii. A trzeba wiedzieć, że cena 
energii elektrycznej będzie rosła, chociażby z tego względu, że jest wytwarzana głównie w 
elektrowniach opalanych węglem, którego użycie skutkuje produkcją  1t CO2 na 1 MWh ener-
gii elektrycznej i będzie podlegała obowiązkowej opłacie za tę emisję.

Koszt wiatraka
zł

Produktywność 20 letnia
kWh

Cena jednostki energii
zł/ kWh

17 500 35 000 0,5

Państwo zobowiązało się do promowania energetyki z OZE i wspiera tę produkcję poprzez 
system zielonych certyfikatów, za które producent zielonej energii (nawet na potrzeby wła-
sne) ma prawo uzyskać ekwiwalent w postaci opłaty wynoszącej w tym roku ok. 270 zł/MW. 
Za wytworzenie 35 MWh należy się więc 9450 zł. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tą kwotą 
wesprzeć inwestycje w mały wiatrak. Państwo dysponuje takimi możliwościami, chociażby 
z pieniędzy uzyskiwanych z handlu emisjami CO2. Podobne rozwiązania zastosowano już 
poprzez dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do in-
stalacji termicznych kolektorów słonecznych. Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, do 
której uchwalenia zobowiązuje Polskę dyrektywa 2009/28/WE sprawie promowania stosowa-
nia energii ze źródeł odnawialnych, spodziewana jest w 2013 r. i powinna przynieść korzystne 
rozwiązania. W związku z powyższym zaleca się, żeby potencjalny mikro-inwestor zaczekał z 
decyzją o inwestycji do czasu wejścia w życie nowej ustawy.

4. Małe instalacje opalane biomasą
Korzyści ekonomiczne

Szacuje się, że zasoby paliw kopalnych (oleju i gazu ziemnego) będą się kończyły w ciągu ży-
cia dzisiejszego użytkownika. Zwiększony popyt przy zmniejszającej się z czasem podaży bę-
dzie powodował duży wzrost cen. Paliwa kopalne będą stawały się coraz trudniej dostępne dla 
mniej zasobnych społeczeństw. Cena węgla będzie podążała za ceną oleju i gazu, co będzie 
powodowało nieopłacalność stosowania tego paliwa w małych kotłach. Odwrotne tendencje 
będą natomiast kształtowały rynek biopaliw stałych, który jest rynkiem lokalnym. Zwiększone 
zużycie będzie powodowało zwiększoną produkcję. Większa produkcja sprzyja zmniejszeniu 
kosztów jednostkowych. Cena biopaliw powinna kształtować się na bazie kosztów i stawać się 
niezależną od zmian cen paliw kopalnych na rynkach światowych.

Korzyści dla środowiska

Wszystkie produkty roślinne zaliczane są do paliw odnawialnych z tego względu, że ich masa 
organiczna formowana jest w procesie fotosyntezy z wody i pochłanianego z atmosfery dwu-
tlenku węgla, co powoduje, że ich spalanie nie przyczynia się do zwiększenia w atmosferze 
koncentracji cząstek CO2, gdyż te pochłaniane są przez nowo rosnące rośliny uprawiane na 
cele energetyczne. Przykładem kształtowania się masy organicznej jest poniższy wzór reakcji 
chemicznej w procesie fotosyntezy:

SłOńcE
6 cO2 + 6 H2O    c6H12O6 + 6 O2

Oprócz ograniczenia emisji CO2, zastosowanie biopaliw przyczynia się również do znaczącego zmniej-
szenia emisji innych gazów i pyłów szkodliwych dla człowieka, takich jak SO2, CO, CnHm, NOX ,szcze-
gólnie gdy emisja tych gazów i pyłów odbywa się z niskich kominów. Tzw. niska emisja oznacza, że 
zanieczyszczenia dostają się do powietrza, które jest wdychane przez ludzi.

Najbardziej popularne w Polsce paliwo, jakim jest węgiel kamienny, jest najgorszym paliwem 
dla małych kotłów powodującym największe emisje gazów trujących. Natomiast węgiel spala-
ny w dużych kotłowniach, elektrociepłowniach i elektrowniach nie stanowi tak dużego zagro-
żenia, ze względu na istniejące tam systemy oczyszczania spalin, wysokie kominy i wysoko-
sprawne urządzenia sterowane automatycznie.

Korzyści społeczne

Biopaliwa stałe mogą być wytworzone na plantacjach leśnych i rolnych. Przyjmuje się, że 
drewno energetyczne z lasu to drewno najgorszej jakości, nie nadające się do innego komer-
cyjnego wykorzystania. Zwiększenie podaży tego drewna jest możliwe tylko dzięki dokładniej-
szemu „wyzbieraniu” nieużytecznych odpadów leśnych, które obecnie nadal pozostają w lesie 
w nadmiernej ilości. Natomiast produkcja biopaliw stałych na użytkach rolnych ma w Polsce 
bardzo duże możliwości rozwojowe. Szacuje się, że do zagospodarowania na cele upraw 
energetycznych będzie do 3 mln ha gruntów rolnych. Wydajność wysokokulturowych upraw 
może wynieść 15 ton suchej masy z hektara. Przyjmując o połowę mniejszą średnią wydaj-
ność z hektara rocznie tj. 7,5 tony, otrzymujemy ok. 100 GJ/ha energii zawartej w paliwie. 
Jest to ilość, która jest potrzebna do ogrzania jednego domu jednorodzinnego. Koszt tej masy 
energetycznej wynosi ok. 1 500 zł. Korzyści finansowe są łatwe do wyliczenia w zależności od 
areału przeznaczonego pod uprawy. W skali kraju możliwe jest wykreowanie ponad 100 000 
miejsc pracy przy produkcji biopaliw z upraw energetycznych.

Dostępność technologii

W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się przyspieszony rozwój technologii spalania biomasy 
stałej. Produkuje się kotły o mocach od kilkunastu kW do kilkuset MW z zastosowaniem do 
ogrzewania domów jednorodzinnych, osiedli i miast. Sprawności tych kotłów przekraczają 
90%, a emisje gazów szkodliwych i pyłów są porównywalne z emisjami z najlepszych kotłów 
olejowych i gazowych z tą przewagą, że dla biopaliw bilans CO2 jest równy zero. Stopień au-
tomatyzacji nawet małych kotłów pozwala je uznać za niemal bezobsługowe, bo są wyposażo-
ne w instalacje automatycznego podawania paliwa, usuwania popiołu i sterowania procesem 
spalania. Ceny kotłów spadają i zaczynają być porównywalne z cenami kotłów olejowych.
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Własności paliw z biomasy

Drewno jako paliwo występuje pod wieloma postaciami: szczapy (drewno rąbane), zrębki, troci-
ny i wióry, kora, brykiety, pelety. Wielopostaciowość drewna jako paliwa utrudnia przyjęcie jedno-
znacznych i jednakowych jednostek miar dla porównania różnych rodzajów paliwa drzewnego. 

Dla ujednolicenia nazewnictwa i łatwiejszego posługiwania się drewnem jako paliwem propo-
nuje się przyjęcie następujących definicji jednostek:

1m

1m

1 m
3

1m

1m

1m

1 mp

1m

1 m3 jeden metr sześcienny objętości drewna litego (miąższość drewna) – np. 1 m3 
wycięty z grubego pnia drzewa

1 mp jeden metr przestrzenny objętości drewna łącznie z powietrzem znajdującym się 
pomiędzy kawałkami drewna

Co innego oznacza 1 mp szczap i 1 mp zrębków lub trocin, gdyż w tej samej objętości znaj-
dują się różne ilości drewna:

1m

1m

1 mp zrębków

1m

1m

1m

1 mp szczap

1m

1 mp zrębków, wiórów lub trocin 
w zależności od ich zagęszczenia  ok. 0,4 m3 drewna

1 m3  drewna  ok. 2,5 mp zrębków, wiórów lub trocin 
lekko zagęszczonych

1 mp drewna opałowego 
ułożonego w stosie  0,65 - 0,85 m3  drewna w zależności od 

rozmiaru i kształtu wałków 

1 mp gałęzi ułożonych w stosie  0,25 - 0,45 m3  drewna 

1 mp drewna kawałkowego 
w postaci szczap  0,45 - 0,65 m3  drewna 

Niejednoznaczne jest również używanie jednostek masy, gdyż 1 kg drewna suchego i 1 kg 
drewna mokrego oznaczają także zupełnie inne ilości drewna. Ten sam m3 litego drewna na-
sycony wodą może ważyć 2 lub więcej razy niż m3 drewna suchego.

1 kg m.s. jeden kilogram masy suchej drewna czyli jeden kilogram drewna, 
z którego odparowano całą zawartość wody

w [%]

wilgotność drewna jako paliwa wyrażona w procentach i określona wzorem:
w = [mw /(ms +mw)] x 100%

gdzie:
mw - masa wody

ms - masa sucha drewna   
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Gęstość drewna zależy w znacznym stopniu od gatunku. Buk i dąb są  „ciężkie”, a topola  
i wierzba „lekkie”.

Gatunek drewna Gęstość
kg m.s./m3

buk, dąb 570

brzoza 510

modrzew 460

sosna, olcha 420

świerk 400

topola, wierzba 350

Najwłaściwszym sposobem oceny ilości drewna wg jego objętości jest przeliczenie z metrów 
przestrzennych na metry sześcienne drewna, co przy znajomości rodzaju drewna i jego wil-
gotności pozwoli na oszacowanie jego wartości opałowej za pomocą następującej tabeli:

Wartość opałowa drewna [GJ/m3]

Wilgotność
[%] buk, dąb brzoza wierzba modrzew sosna, 

olcha świerk

0 10,83 9,69 6,65 8,74 7,98 7,60

15 10,59 9,47 6,50 8,55 7,80 7,43

20 10,49 9,38 6,44 8,46 7,73 7,36

25 10,37 9,28 6,37 8,37 7,64 7,28

30 10,24 9,17 6,29 8,27 7,55 7,19

35 10,09 9,03 6,20 8,15 7,44 7,08

40 9,92 8,87 6,09 8,00 7,31 6,96

45 9,71 8,69 5,96 7,84 7,16 6,81

50 9,46 8,47 5,81 7,64 6,97 6,64

55 9,16 8,19 5,62 7,39 6,75 6,43

60 8,78 7,85 5,39 7,08 6,47 6,16

Przykłady obliczeń energii i ceny

Przykład

Dokonano zakupu 1 mp drewna dębowego za cenę 85 zł. Jaki jest koszt energii w zakupionym 
drewnie?

Obliczenia:
Można policzyć objętość każdego wałka drewna korzystając z wymiarów średnic i długości. 
Można też dokonać szacunku, ile procent objętości stosu zajmuje drewno a ile powietrze.  Dla 
rozwiązania zadania przyjmujemy, że 1 mp = 0,65 m3. Co oznacza, że cena drewna wynosi 85 
zł/mp : 0,65 m3/mp = 130 zł/m3.

Jeżeli wysuszymy drewno do 20% wilgotności (18 miesięcy pod zadaszeniem), to z tabeli 
odczytujemy, że wartość opałowa wynosi 10,49 GJ/m3, co oznacza, że jesteśmy w posiadaniu:

1 mp x 0,65 m3 x 10,49 GJ/m3 = 6,8 GJ energii

Cena 1 GJ energii w zakupionym drewnie wynosi:  

85 zł : 6,8 GJ = 12,5 zł/GJ

Jeżeli spalimy drewno w kotle o sprawności 50% uzyskamy 6,8 GJ x 0,50 = 3,4 GJ energii 
użytecznej, a więc cena 1 GJ energii użytecznej wyniesie:

85 zł : 3,4 GJ = 25 zł/GJ

Jeżeli spalimy drewno w kotle o sprawności 80% uzyskamy 6,8 GJ x 0,80 = 5,44 GJ energii 
użytecznej, czyli cena 1 GJ energii użytecznej wyniesie:

85 zł : 5,44 GJ = 15,6 zł/GJ
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Wyniki obliczeń wg powyższego przykładu dla drewna opałowego oraz pelet i brykietów za-
warte są w poniższej tabeli:

P
al

iw
o

Cena paliwa Cena energii
w paliwie Cena ciepła

z kosztami 
transportu
i rąbania

wilgotność wilgotność

10% 20% 50%

10% 20% 50%

Sprawność kotła, η

50% 80% 50% 80% 50% 80%

zł/mp zł/m3 zł/t zł/GJ zł/GJ

dr
ew

no
 o

pa
ło

w
e

30 * 75 7,1 7,9 14,2 8,9 15,8 9,9

65 100 9,5 10,6 19 11,9 21,2 13,2

85 130 12,5 13,8 25,0 15,6 27,6 17,2

100 155 14,7 16,3 29,4 18,4 32,6 20,4

120 185 17,6 19,5 35,2 22,0 39,0 24,3

150 230 21,9 24,3 43,8 27,3 48,6 30,3

170 260 24,8 27,4 49,6 31,0 54,8 34,2

180 280 26,7 29,5 53,4 33,4 59,0 36,9

br
yk

ie
ty

 i 
pe

le
ty

200 11,8 23,6 14,7

300 17,6 35,2 22

400 23,5 47 29,4

500 29,4 58,8 36,7

600 35,3 70,6 44,1

700 41,2 82,4 51,5

800 47,0 94,0 58,8

900 52,9 105,8 66,1

 *) cena bez kosztów transportu i rąbania

Wartość energetyczna drewna suchego jest większa niż drewna mokrego. Ponadto spalanie 
drewna mokrego powoduje spadek sprawności kotła.  

Z wyników obliczeń zamieszczonych w tabeli widać, że  najtańsze ciepło będzie miał użytkow-
nik, który kupił tanią gałęziówkę za 30 zł/mp i sam ją przewiózł, porąbał i spalił w dobrym kotle 
(8,9 zł/GJ), a najdroższe — użytkownik, któremu przywieziono mokre, porąbane drewno do 
domu za 180 zł/mp. Cena  ciepła z takiego drewna może osiągnąć 59 zł/GJ. 

Druga metoda oceny wartości energetycznej paliwa to metoda przyjmująca za podstawę obli-
czeń masę paliwa i wilgotność. Zależność wartości opałowej od masy i wilgotności przedsta-
wiono na wykresie oraz w tabeli.
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Wilgotność

15,00

10,00

5,00

0,00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

20,00

Wilgotność 
[%]

Wartość opałowa 
drewna 
[GJ/t]

0 19,00

15 15,79

20 14,72

25 13,72

30 12,58

35 11,51

40 10,44

45 9,37

50 8,20

55 7,23

60 6,16
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Drewno mokre

Często praktykowane palenie drewnem mokrym powoduje znaczną utratę energii nie tylko  
z konieczności odparowania wilgoci w palenisku i odprowadzenia pary do komina, ale także 
na skutek obniżenia sprawności kotła lub kominka.

Wykraplanie się pary w kominie skraca trwałość ceramicznych przewodów kominowych. Po-
pularna, lecz zła praktyka, że podkłada się mokre drewno na noc po to, żeby się dłużej paliło, 
sprawdza się tylko wtedy, gdy kocioł lub kominek jest nieszczelny i niemożliwe jest ogranicze-
nie ilości powietrza doprowadzanego do spalania. Sprawność takiego procesu jest wówczas 
bardzo niska i zaleca się przeprowadzenie naprawy kotła lub kominka.

Drewno kawałkowe – szczapy

Drewno rąbane w postaci szczap jest najczęściej używanym paliwem. Do spalania w komin-
kach i kotłach lepsze jest drewno liściaste ze względu na większą gęstość oraz mniejszą 
zawartość kopcących przy spalaniu żywic.

Drewno kawałkowe używane do spalania powinno być powietrznosuche, co oznacza, że  
w procesie suszenia w warunkach naturalnych utraciło cały nadmiar wilgoci zawarty w mikro-
porach miazgi, a pozostała wilgoć znajduje się w stanie równowagi z otaczającym wilgotnym 
powietrzem. Drewno zaraz po ścięciu zawiera ok. 60% wilgoci. Proces utraty wilgoci jest po-
wolny i zależy od warunków pogodowych.

Dla oszacowania zawartości wody w drewnie można się posłużyć następującą tabelą:

Średnia wilgotność szczap drewna
podczas suszenia naturalnego

okres suszenia [miesiące] wilgotność [%]
0 60
3 40
6 35
9 30

12 25
18 18
24 15

  
 Porąbane gałęzie Gałęzie Szczapy

Zrębki drzewne

Zrębki stosowane są przede wszystkim do kotłów większych mocy. Można je jednak stoso-
wać również do małych kotłów, pod warunkiem, że są to zrębki suche. Zrębki suche (w<20%) 
uzyskuje się poprzez zrębkowanie przesuszonych gałęzi. Suszenie zrębków mokrych w pry-
zmach pod zadaszeniem jest nieefektywne i połączone z utratą wartości energetycznych oraz 
butwieniem zrębków.

Pozyskiwanie materiału i zrębkowanie w celu otrzymania zrębków suchych jest trudniejsze, 
a przechowywanie (w zamkniętych silosach lub magazynach) droższe niż zrębków mokrych. 
Jednak ich stosowanie jest opłacalne, gdyż spalanie zrębków suchych jest łatwiejsze, a kotły 
i instalacje zasilające znacznie tańsze. Ponadto, rozwiązania technologiczne pozwalają na 
automatyzację instalacji zasilającej kocioł i jego bezobsługową pracę.
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Zrębki mokre mogą być dostarczane do kotłowni prosto z lasu lub plantacji energetycznych. 
Nie wymagają specjalnych magazynów, a jedynie dobrze przewietrzanych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi placów składowych. Do spalania zrębków mokrych nadają 
się w zasadzie kotły o mocach powyżej 500 kW. Od takiej wielkości kotłów staje się opłacalne 
budowanie skomplikowanych instalacji zasilających, wyposażonych w przenośniki ślimakowe, 
łańcuchowe lub kubełkowe oraz silosy z ruchomą podłogą.

Trociny i wióry

Trociny i wióry są materiałem odpadowym z tartaków i zakładów przeróbki drewna. Są najtań-
szym paliwem pod warunkiem lokalizacji kotłowni w pobliżu zakładu przetwórczego. Trociny 
są dużo trudniejsze do spalania niż zrębki, pelety i brykiety, dlatego nadają się głównie do spa-
lania w dużych kotłach, w których konstrukcja rusztu przystosowana jest do spalania mokrych 
lub suchych trocin. W kotłach tych istnieje możliwość spalania mieszanek trocin i zrębków. 

Należy unikać spalania trocin w małych kotłach, gdyż zwykle połączone jest to z małą spraw-
nością i dużymi emisjami szkodliwych gazów i pyłów. 
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Pelety

Pelety, granulat drzewny (ang. pellets) są paliwem przyjaznym dla środowiska i jednocze-
śnie łatwym w transporcie, magazynowaniu i dystrybucji. Charakteryzują się niską zawar-
tością wilgoci, popiołów i substancji szkodliwych dla środowiska oraz stosunkowo wysoką 
wartością opałową. 
 

Pelety powstają poprzez prasowanie surowca pod wysokim ciśnieniem, bez udziału żadnych               
chemicznych substancji klejących. Są paliwem nadającym się do wykorzystania zarówno w 
grzewczych instalacjach indywidualnych jak i systemach ciepłowniczych. Doskonale nadają 
się do wykorzystania w małych instalacjach, takich jak kotłownie w domkach jednorodzinnych.

Charakterystyka pelet
Średnica 6-25 [mm]

Długość 4-5 średnic

Wartość opałowa 17,5 [MJ/kg]

Gęstość nasypowa 500-600 [m3]

Gęstość materiału 1000-1400 [kg/m3]

Zawartość wilgoci <12 [%]

Zawartość popiołu <1,5 [%]

Zawartość części drobnych <1,5 [%]

Zawartość siarki 0,08 [%]

Zawartość chlorków 0,03 [%]

Pelety w liczbach

 ■ 2,0 kg pelet zastępuje 1 litr oleju opałowego,
 ■ 1,5 t pelet zastępuje 1 tonę węgla,
 ■ 1m3 drewna litego = 2,5m3 zrębków = 0,5 t pelet,
 ■ z 1000 kg spalonego paliwa zostaje jedynie 10 -20 kg popiołu,
 ■ przejście na pelety to zmniejszenie emisji CO2 o 2,5 kg na każdym zaoszczędzonym  
w ten sposób litrze oleju opałowego,

 ■ do ogrzania domu jednorodzinnego potrzeba w przybliżeniu 5 ton pelet rocznie. 
 
Biorąc pod uwagę ceny paliwa, pelety są paliwem szczególnie atrakcyjnym dla dotychcza-
sowych użytkowników gazu płynnego (100% propan), oleju opałowego, gazu ziemnego oraz 
koksu. 

Najprostszym i najtańszym sposobem zamiany paliwa z oleju na pelety, w niektórych kotłow-
niach małych i średnich mocy, jest wymiana palników w kotłach, z olejowych na palniki spala-
jące pelety. Zwrot inwestycji wynosi 2-3 lata.

Ceny ciepła w gospodarstwie domowym w zależności od użytych paliw (2012r.)



30 31

Polski rynek pelet

Produkcją pelet w Polsce zajmuje się ponad 50 znaczących producentów. Najwięksi polscy 
producenci mają możliwości produkcyjne  przekraczające 100 tys. ton/rok. Produkcja w 2011 
roku wyniosła ok. 900 tys. ton pelet, z czego ok. 600 tys. ton stanowią pelety drzewne i 300 
tys. ton pelety ze słomy. Około 470 tys. ton pelet drzewnych i wszystkie pelety ze słomy zo-
stały zużyte na rynku polskim,  natomiast pozostałe wyeksportowano na rynki europejskie.

 
Produkcja i zużycie pelet drzewnych w Polsce w latach 2003-2011

Słoma

Polskie rolnictwo produkuje rocznie około 30 mln ton słomy. Tradycyjnie zbiory te były wy-
korzystywane głównie na potrzeby produkcji zwierzęcej, jako pasza i materiał ściółkowy.  
W związku z malejącym pogłowiem bydła, ilość słomy przekracza popyt na nią wynikający  
z hodowli zwierząt. Nadwyżki są wykorzystywane głównie na cele uszlachetniania gleby, nie 
jest to jednak zabieg tani, gdyż wymaga starannych, terminowych zabiegów agrotechnicz-
nych i pocięcia słomy na sieczkę na polu. Ponadto, coroczne przyorywanie słomy zwiększa 
intensywność występowania chorób grzybowych w zbożach i wymaga stosowania większej 
ilości nawozów azotowych. Obecnie słoma jest wykorzystywana na podkłady do produkcji 
pieczarek i na cele energetyczne. Różne źródła szacują, że nadwyżka produkcji słomy wynosi  
10-15 mln ton słomy. Bez szkody dla żadnej z gałęzi przemysłu i rolnictwa można przeznaczyć 
na cele energetyczne 30% z tej ilości. 
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Rośliny energetyczne

Potencjał plonotwórczy roślin energetycznych jest kilkukrotnie większy, niż plon słomy po-
zostającej po zbiorze zbóż lub rzepaku. Z jednego hektara możliwe jest pozyskanie rocznie 
nawet 30 ton suchej masy. Nic dziwnego, że coraz więcej osób upatruje właśnie w plantacjach 
energetycznych szansy na zaspokojenie rosnącego popytu na biomasę. 

Pożądane cechy roślin energetycznych to:

 ■ niskie wymagania glebowe i klimatyczne
 ■ duży przyrost suchej masy w okresie wegetacyjnym 
 ■ wysoka wartość opałowa
 ■ możliwość zmechanizowania czynności agrotechnicznych związanych z prowadzeniem 

plantacji. 

Rośliny, które spełniają powyższe wymagania to np.:
    

Wierzba krzewiasta Miskant olbrzymi

Ciekawostką  jest, że miskant inten-
sywnie pobiera z gleby metale cięż-
kie. Założenie plantacji może być 
dobrym rozwiązaniem dla zagospo-
darowania terenów skażonych za-
nieczyszczeniami przemysłowymi.

Ślazowiec pensylwański Topinambur                     Rdest sachaliński

Spalanie biomasy

W Polsce jest w użyciu kilka milionów kotłów służących do ogrzewania domów jednorodzin-
nych. Paliwem do tych kotłów jest głównie węgiel i drewno opałowe. Istnieje pilna konieczność 
wymiany tych kotłów o przestarzałej konstrukcji na nowoczesne kotły opalane drewnem opa-
łowym i paliwem przetworzonym w postaci brykietów i pelet.

Do spalania pelet, brykietów i suchych zrębków stosuje się kotły z automatycznym podawa-
niem paliwa oraz ciągłym sterowaniem procesem spalania poprzez regulację ilości powie-
trza doprowadzanego do kotłów. Kotły te cechują się sprawnościami przekraczającymi 90%, 
elastyczną pracą dopasowaną do zmieniającego się zapotrzebowania na ciepło oraz bardzo 
niskimi emisjami tlenku węgla. 

Kotły takie spełniają oczekiwania użytkownika odnośnie minimum wymagań obsługi, upodab-
niając je pod tym względem do kotłów olejowych. Na rynku polskim znajduje się kilku krajo-
wych producentów kotłów godnych polecenia oraz kilku przedstawicieli sprzedających kotły 
renomowanych firm europejskich. 

 
Kocioł zasilany z zasobnika przykotłowego
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Kocioł ze spalaniem automatycznym ładowany ręcznie

Kocioł zasilany z magazynu
  

Korzyści płynące z wykorzystania biomasy

Do zalet paliw roślinnych możemy zaliczyć:

 ■ odtwarzalność surowca
 ■ ich spalanie nie powoduje dodatkowej emisji dwutlenku węgla, ponieważ ilość tego gazu 

powstająca przy spalaniu jest równa tej, którą pobierają w procesie fotosyntezy rośliny 
 ■ ich spalaniu towarzyszy ograniczona emisja pozostałych gazów cieplarnianych: tlenków 

siarki i azotu
 ■ pozostały popiół charakteryzuje się korzystnym składem mineralnym i z powodzeniem 

może być stosowany jako nawóz
 ■ wzrost wykorzystania biomasy prowadzi do uaktywnienia gospodarczego rolnictwa, zmniej-

szenia bezrobocia w obszarach wiejskich
 ■ produkcyjne wykorzystanie ziem skażonych, mało urodzajnych gleb lub obszarów leżą-

cych odłogiem (pod plantacje roślin energetycznych)
 ■ atrakcyjność cenowa paliw biomasowych w porównaniu z paliwami kopalnymi

5. Biogazownie rolnicze
Biogazownie rolnicze oparte na procesie fermentacji metanowej, wdrażane na szeroką skalę 
na całym świecie, znalazły zastosowanie zarówno jako instalacje do biologicznego unieszko-
dliwiania odpadów organicznych z rolnictwa (na przykład gnojowicy) i przemysłu spożywcze-
go, jak również do wykorzystania biomasy rolniczej do produkcji biogazu, na cele energetycz-
ne i transportowe. 

Składniki organiczne wprowadzane do procesu fermentacji nazywane są substratami. Zasto-
sowany proces fermentacji zależy od rodzaju substratów, fermentacja odbywa się w stałej tem-
peraturze, typowo w przedziale od ponad 30O do 40OC i trwa kilka tygodni. Substraty cechuje 
różna wydajność biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji. Kluczowym zagadnieniem 
dla identyfikacji potencjału produkcyjnego biogazowni i powiązanego z nią bloku kogenera-
cyjnego jest określenie uzysku biogazu lub metanu (CH4) z wsadu organicznego. Zawartość 
metanu w biogazie jest rzędu 50-60%, pozostałym składnikiem biogazu jest głownie CO2. 

Najbardziej rozpowszechniony system produkcji biogazu „NaWaRo” (Nachwachsende Roh-
stoffe), wdrażany w Niemczech, wykorzystuje głównie kiszonki z roślin (kukurydzy, traw, bu-
raków itp.), zaś inne substraty (np. gnojownica, ziarno zbóż czy odpady) wykorzystywane są 
w zależności od uwarunkowań lokalnych. Obecnie liczba biogazowni rolniczych w Niemczech 
osiąga 7 500 instalacji, a moc zainstalowana osiąga 3 750 MWe (www.biogasportal.info). 
W Polsce na dzień 25.10.2012 r., zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Agencję Rynku 
Rolnego, działa 29 biogazowni. Informacje na temat ich eksploatacji są szczątkowe. Szykując 
inwestycję w biogazownię, celowym jest oparcie się na doświadczeniach niemieckich; główne 
podmioty z doświadczeniami we wdrażaniu biogazowni w Niemczech są obecne na naszym 
rynku. 
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Główne obiekty typowej biogazowni rolniczej, to:

 ■ obiekty i urządzenia do przechowywania, przygotowania oraz dozowania substratów. 
Część substratów gromadzi się na terenie biogazowni w zbiornikach, na przykład kiszonkę 
w szczelnych silosach. Niektóre substraty wymagają rozdrabniania oraz higienizacji lub pa-
steryzacji w specjalnie do tego celu zaprojektowanych ciągach technologicznych. W formie 
stałej wprowadzane są do komór fermentacji przy pomocy specjalnych stacji dozujących a 
materiały płynne mogą być dozowane techniką pompową.

 ■ komory fermentacyjne. W zależności od substratów, stosuje się jedną lub dwie komory 
fermentacyjne. Najczęściej stosowanym obecnie rozwiązaniem konstrukcyjnym komory 
fermentacyjnej jest żelbetowy, izolowany zbiornik wyposażony w foliowy, gazoszczelny 
dach samonośny. Zbiornik pełni rolę fermentatora zaś elastyczny dach rolę „zasobnika” 
biogazu. Jego zawartość jest ogrzewana systemem rur grzewczych z wykorzystaniem cie-
pła procesowego, powstałego przy chłodzeniu bloku kogeneracyjnego. Bardzo ważną rolę 
spełniają urządzenia mieszające zainstalowane w komorze. Mieszanie powoduje równo-
mierny rozkład substratów i temperatury w zbiorniku oraz ułatwia uwalnianie się metanu. 

 ■ zbiornik magazynowy na pozostałość pofermentacyjną. Przefermentowana zawiesina 
jest naturalnym nawozem, wykorzystywanym do wzbogacania gleby w substancje pokar-
mowe i zastępuje nawozy nawozów sztuczne. Zawiesina ta nie jest uciążliwa zapachowo. 
Obecnie buduje się zbiorniki zakryte. Osad pofermentacyjny bywa zagęszczany przed dal-
szym wykorzystaniem. 

 ■ obiekty i instalacje techniczne.

Proces fermentacji wymaga powiązania obiektów instalacjami technicznymi i sterowany jest 
automatycznie. Typowo w budynku technicznym umieszczone są: 

 ■ pompownia obsługująca transport substratów oraz pozostałości pofermentacyjnej pomię-
dzy poszczególnymi zbiornikami; 

 ■ sterownia wraz z pomieszczeniem szaf sterowniczych;
 ■ blok kogeneracyjny przetwarzający energię biogazu na energię elektryczną i ciepło.

Około 20% wytworzonego ciepła i poniżej 10% energii elektrycznej zostanie wykorzystane na 
potrzeby technologii biogazowni. Pozostała część ciepła i energii elektrycznej jest skierowana 
do odbiorców zewnętrznych. W warunkach polskich jako warunek konieczny należy uznać 
wykorzystanie ciepła z biogazowni przez lokalnych odbiorców (gospodarstwo rolne, lokalna 
sieć ciepłownicza, budynki użyteczności publicznej i mieszkalne). 
Kluczowym zagadnieniem dla identyfikacji potencjału produkcyjnego biogazowni i powiąza-
nego z nią bloku kogeneracyjnego jest określenie uzysku biogazu lub metanu (CH4) z wsadu 
organicznego.

W literaturze i opracowaniach technicznych występują różne metody obliczania produkcji bio-
gazu i wskaźników uzysku. Poniżej dokonano porównania wskaźników uzysku biogazu i za-
wartości metanu w biogazie, dla danych wejściowych - masy całkowitej wsadu oraz suchej 
masy (s.m.) i suchej masy organicznej (s.m.o.) w masie całkowitej. 

Zestawienie wskaźników produkcji biogazu dla wybranych substratów organicznych. 

Surowce
s.m. s.m.o. Wydajność biogazu Zawartość 

metanu

% % s.m. m3/t m3/(t s.m.o.) %

gnojowica bydła 8 -11 75-82 20-30 200-500 60

gnojowica trzody chlewnej 6-8 75-86 30-35 400-700 60-65

obornik bydła 25 68-76 40-50 210-300 60

kiszonka kukurydzy 20-35 85-95 170 -200 450 -700 50 -55

żyto GPS 30-35 92-98 170 -200 550 -680 55

burak cukrowy 23 90-95 170 -180 800 -860 54 -55

kiszonka traw 25-50 70-95 170 -200 550 -620 54 -55

pogorzelniany wywar zbożowy 6 – 8 83 -88 30 -50 430 -700 58 -65

pogorzelniany wywar ziemniaczany 6 -7 85 -95 36 -42 400 -700 58 -65

Wskaźniki wytwarzania biogazu dla różnych źródeł (wg. danych niemieckich) zestawiono poniżej.
 

Źródło Wytwarzanie biogazu

Bydło: 20 m3 obornika/rok 500 Nm3 biogazu

Świnie: 1,5 - 6 m3 gnojowicy/rok 42 - 168 Nm3 biogazu

Bydło: 3 -11 t obornika/rok 240 - 880 Nm3 biogazu

100 szt. drobiu: 1,8 m3 pomiotu/rok 252 Nm3 biogazu

Kiszonka kukurydzy: 40 - 60 t suchej masy/ha 7040 - 10560 Nm3 biogazu

Buraki cukrowe: 40 - 70 t suchej masy/ha 5200 - 9100 Nm3 biogazu

Kiszonka zbóż GPS: 30 - 50 t suchej masy/ha 5016 - 8360 Nm3 biogazu

Kiszonka traw: 26 - 43 t suchej masy/ha 4118 - 6811 Nm3 biogazu

Nm3 – objętość biogazu w warunkach normalnych, temperatury i ciśnienia otoczenia 
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Wielkość biogazowni z blokiem kogeneracyjnym (wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w 
skojarzeniu, typowo w silniku spalinowym zasilanym biogazem) określa się przez moc elek-
tryczną silnika (kWe). Całkowita moc energetyczna biogazowni to suma mocy elektrycznej 
(kWe) i cieplnej (kWt) wytwarzanej w bloku kogeneracyjnym.

Charakterystyczne parametry dla typowej biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej bloku ko-
generacyjnego 500 kWe (moc cieplna ok. 550 kW) są następujące:

 ► praca biogazowni z blokiem kogeneracyjnym 500 kWe wymaga wytworzenia w bioga-
zowni i zasilania bloku w około 1 milion m3 metanu rocznie

 ►  biogazownia wymaga dostaw około 10 tys. ton substratów rocznie (kiszonka kukurydzy 
i traw, gnojowica). Na wyprodukowanie takiej masy substratów wystarczy ok. 250 ha 
ziemi 

 ►  biogazownia wymaga terenu ok. 1,5 ha
 ►  eliminacja paliw kopalnych w kotłowniach obiektów zasilanych w ciepło w biogazowni 

oraz zastąpienie części produkcji energii elektrycznej w elektrowniach węglowych na 
skutek pracy biogazowni powoduje obniżenie emisji CO2 o ok. 5 000 ton rocznie (jest 
to nazwane emisją uniknioną)

Zestawienie składu substratów dla różnych niemieckich biogazowni rolniczych o mocy elek-
trycznej 500 kWe przedstawiono poniżej. 

Substraty t/rok

Gnojowica 5 000 7 500 4 000 5 000 1 000

Żyto 900 1 000 800 500

Kiszonka kukurydzy 7 600 8 000 6 700 10 600 9 000 5 000

Kiszonka traw 5 000

Razem 13 500 9 000 15 000 14 600 14 500 11 000

Prod. metanu [m3/rok]* 960 000 940 000 900 000 1 160 000 1 070 000 990 000
* produkcja metanu w oparciu o wskaźniki w tabeli Zestawienie wskaźników produkcji biogazu dla wybranych sub-
stratów organicznych.

Przykład zapotrzebowania na substraty dla biogazowni o mocy 350 kWe:
 ■ 5500 t kiszonki z kukurydzy (125 ha), lub
 ■ 3000 t gnojowicy bydła (150 krów mlecznych), lub
 ■ 1000 t kiszonki zbóż GPS (28,5 ha).

Zestawienie podstawowych charakterystycznych wskaźników dla wytwarzania energii z bio-
gazu przedstawiano w tabeli poniżej (wg. danych niemieckich). 

Składnik wyjściowy Parametr Wielkość
1 m3 biogazu Wartość opałowa 5,0 – 7,5 kWh 
1 m3 biogazu Zawartość metanu 50 - 75 % 
1 m3 biogazu Potencjał produkcji energii elektrycznej 1,9 – 3,2 kWhe.

1 m3 biogazu Odpowiednik energetyczny ok. 0,6 m3 gazu ziem-
nego

1 m3 metanu Wartość opałowa 9,97 kWh 
1 m3 metanu Potencjał produkcji energii elektrycznej 3,3 - 4,3 kWhe.
1 m3 metanu Odpowiednik energetyczny ok. 1 m3 gazu ziemnego
Blok kogeneracyjny – wytwarza-
nie energii elektrycznej Sprawność elektryczna 33 - 45 %

Blok kogeneracyjny – wytwarza-
nie ciepła th.

Sprawność cieplna 35 - 56 %

Blok kogeneracyjny – wytwarza-
nie energii Łączna sprawność energetyczna ok. 85 %

Blok kogeneracyjny – okres 
pracy godz./rok 7900 - 8200 

Biogazownia – potrzeby własne Energia elektryczna 5 - 20 %
Biogazownia – potrzeby własne Ciepło 5 - 25 %
Biogazownia – potrzeby własne Energia elektryczna 1,2 na 10 kWe.

Wskaźniki nakładów inwestycyjnych dla kompletnych biogazowni rolniczych dla warunków 
niemieckich są następujące:

Moc elektryczna bloku kogeneracyjnego Wskaźnik nakładów

75 kWe ok. 7000 €/kWe

150 kWe ok. 5000 €/kWe

350 kWe ok. 4000 €/kWe

500 kWe ok. 3400 €/kWe

1 MWe ok. 2700 €/kWe

W warunkach polskich nakłady są wyższe o ok. 20%. Nakłady na biogazownię rolniczą  
o mocy 500 kWe wynoszą obecnie ok. 8-10 mln zł. Zależy to również od kosztów wyprowa-
dzenia mocy elektrycznej i cieplnej z biogazowni i systemu dystrybucji ciepła. Należy ocze-
kiwać obniżenia wysokości tych nakładów wraz z upowszechnieniem technologii biogazowni  
i wykonywaniem urządzeń i systemów w Polsce. 

Budowa biogazowni rolniczych jest i będzie wspierana przez specjalne finansowanie. Doce-
lowo, w każdej gminie w Polsce powinna działać przynajmniej jedna biogazownia rolnicza. 
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Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne od dnia 1 stycznia 2011 r. działalność go-
spodarcza w zakresie:

 ■ wytwarzania biogazu rolniczego, lub
 ■ wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego 

    stanowi działalność regulowaną, w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących 
się wytwarzaniem biogazu rolniczego. 

O wpis do ww. rejestru mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców, administrowanym przez Agen-
cję Rynku Rolnego,

2. posiadają tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działal-
ność gospodarcza, oraz

3. dysponują odpowiednimi urządzeniami technicznymi i obiektami budowlanymi, spełniający-
mi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sa-
nitarnych i o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności 
gospodarczej.

Organem odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru jest Prezes Agencji Rynku Rolnego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. 2010, Nr 213 poz. 1397, do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się bioga-
zownie rolnicze o mocy zainstalowanej większej niż 500 kWe lub wytwarzające ekwiwalentną 
ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do celów innych niż produkcja energii elektrycz-
nej. Upraszcza to znacznie procedury środowiskowe dla biogazowni o mocy nie większej niż 
500 kWe, o ile biogazownia potencjalnie znacząco nie będzie oddziaływać na obszar Natura 
2000.

 

6. Kolektory słoneczne
Energia promieniowania słonecznego jest jednym ze źródeł energii odnawialnej, która  
w aspekcie ochrony środowiska jest najbardziej „czystą” postacią energii. Pozyskiwanie ener-
gii słonecznej obywa się bez emisji jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska naturalne-
go. Dodatkową zaletą tej energii jest to, że jest powszechnie dostępna, przy czym wartość  
i możliwość jej wykorzystania zależą od położenia geograficznego, pory roku, dnia, warunków 
atmosferycznych (np. zachmurzenie), a także zanieczyszczenia atmosfery.

Warunki meteorologiczne Polski, a tym samym charakterystyka promieniowania słonecznego, 
są zbliżone do warunków występujących w innych krajach o podobnym położeniu geograficz-
nym (Niemcy, Dania). Warunki te charakteryzują się bardzo nierównomiernym rozkładem pro-
mieniowania słonecznego w ciągu roku. Około 80% całkowitej rocznej sumy promieniowania 
słonecznego przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego (kwiecień ÷ wrzesień).

Do czego możemy wykorzystać energię promieniowania słonecznego?

Okres największej dostępności promieniowania słonecznego nie odpowiada okresowi zapo-
trzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń, gdyż sezon grzewczy w Polsce zwykle 
trwa od października do końca kwietnia. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwość wy-
korzystania energii promieniowania słonecznego do ogrzewania pomieszczeń. Istnieją nato-
miast znaczne możliwości wykorzystania energii słonecznej do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej, szczególnie w obiektach pracujących głównie w sezonie letnim. Jednakże i tu wy-
stępują pewne trudności, gdyż maksymalne zużycie ciepłej wody w obiektach mieszkalnych 
przypada na godziny poranne i wieczorne, natomiast maksimum natężenia promieniowania 
słonecznego występuje ok. godz. 14-tej.

Szczególnie korzystne jest stosowanie układów słonecznych w obiektach:

 ► gdzie jest duże zużycie c.w.u. i występuje zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
w sezonie letnim,

 ►  gdzie koszty energii cieplnej są wysokie np. jest to energia elektryczna lub ciepło wy-
twarzane jest w kotłowni opalanej olejem opałowym,

 ►  gdzie modernizowany jest lub wymieniany węzeł c.w.u., kotły lub dach,
 ►  nowobudowanych.

Potencjalny rynek dla zastosowania instalacji słonecznych stanowią:

 ► ośrodki wypoczynkowe i campingowe, pensjonaty, hotele, schroniska,
 ► budynki użyteczności publicznej całodobowe o znacznym zapotrzebowaniu na cie-

płą wodę użytkową np. szpitale, budynki lecznictwa uzdrowiskowego, domy dziecka, 
domy spokojnej starości, szkoły tylko w przypadku, gdy są wykorzystywane latem jako 
baza wypoczynkowa (kolonie), obiekty rekreacyjne i sportowe,

 ► budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne,
 ► budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
 ► baseny otwarte i kryte.
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Warunki nasłonecznienia

Najważniejszymi parametrami określającymi potencjał teoretyczny i praktyczny wykorzystania 
energii słonecznej są:

 ► natężenie promieniowania słonecznego (w W/m2),
 ►  sumy (godzinowe, dzienne, miesięczne, roczne) promieniowania słonecznego (w Wh/(m2∙rok)),
 ►  usłonecznienie czyli czas, w którym widoczna jest tarcza słońca lub umownie, wyra-

żony w godzinach czas, w którym natężenie promieniowania słonecznego przekracza 
200 W/m2 (w h/rok).

Oprócz powyższych parametrów, kolejną cechą promieniowania słonecznego, decydującą  
o możliwości praktycznego wykorzystania energii słonecznej oraz decydującą o typie urzą-
dzeń stosowanych do odbioru tej energii, jest struktura promieniowania słonecznego, czyli 
udział promieniowania bezpośredniego i rozproszonego. Urządzenia słoneczne głównie od-
bierają promieniowanie bezpośrednie.

Udział poszczególnych składowych promieniowania zmienia się zarówno w ciągu dnia, jak  
i roku. W Polsce można zaobserwować większy udział promieniowania bezpośredniego w mie-
siącach letnich (średnia ponad 50%) i przewagę promieniowania rozproszonego zimą (ok. 70%).

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne to specjalne urządzenia, w których odnawia się przemiana energii pro-
mieniowania słonecznego na energię cieplną (konwersja fototermiczna). Są to układy typowo 
instalacyjne i można je skojarzyć z tradycyjnymi systemami energetycznymi.

Możemy spotkać się z następującymi rodzajami konstrukcji kolektorów słonecznych:

 ► skupiające,
 ► płaskie,
 ► rurowe (tubowe) próżniowe: heatpipe i przepływowe.

Kolektory skupiające 
(źródło: www.wikipedia.org)

Kolektory płaskie 
(źródło: www.termospec.pl)

Kolektory rurowe próżniowe 
(źródło: www.biawar.pl)

 

Ze względu na rodzaj czynnika roboczego kolektory dzielimy na:

 ► cieczowe,
 ►  powietrzne,
 ►  cieczowo-powietrzne.

Lokalizacja i warunki montażu kolektorów słonecznych

Kolektory można montować na dowolnych dostępnych powierzchniach niezacienionych. Wa-
runkiem ograniczającym może być brak możliwości ustawienia kolektorów w odpowiednim 
kierunku świata czy w odpowiednim nachyleniu do poziomu jak przedstawiono w punktach 
poniżej. Ze względu na kąt padania promieni słonecznych w Polsce dla instalacji całorocz-
nych nadają się powierzchnie poziome lub o kącie nachylenia do poziomu nie większym niż 
60O. Inne ograniczenia to: odpowiednia nośność elementu, na którym będą znajdować się 
kolektory; techniczna możliwość trwałego zamocowania kolektorów zapewniająca odporność 
na wilgoć, działanie wiatru i inne warunki atmosferyczne; możliwość dostępu do kolektorów 
celem napraw, konserwacji i czyszczenia. Ograniczeniem mogą być względy estetyczne lub 
ograniczenia wynikające z ochrony obiektów zabytkowych lub dzielnic o charakterze zabytko-
wym (dla wszystkich większych instalacji należy wykonywać projekty architektoniczne).

Powierzchniami pod kolektory mogą być dachy, stropodachy, tarasy itp., ale również teren 
wokół zasilanego obiektu.

Montowanie kolektorów na dachu jest korzystne, gdyż nie zabiera miejsca i nie zacienia bu-
dynku. Wmontowanie kolektorów w połać dachu ma dodatkowe zalety, jak:

 ► dach jest dla kolektora dodatkową warstwą izolacyjną,
 ►  układ jest trwały i bardziej estetyczny,
 ►  można zaoszczędzić na pokryciu dachowym.

Największą sprawność kolektorów uzyskuje się, jeżeli zorientowane są one na południe. Do-
puszcza się odchylenie kąta azymutu w granicach ±30÷45O. Przy większym odchyleniu kolek-
tora od kierunku południowego, jego wydajność ulega szybkiemu obniżeniu.

Największą sprawność kolektorów uzyskuje się, gdy promienie słoneczne padają prostopadle 
do płaszczyzny absorbera. Ze względu na to, że kąt padania promieni słonecznych zależy od 
pory dnia i roku, płaszczyzna kolektorów powinna zostać ustawiona odpowiednio do położenia 
słońca podczas okresu występowania największego napromieniowania. 

Optymalne nachylenie kolektorów w warunkach polskich wynosi:

 ► dla instalacji c.w.u. użytkowanych przez cały rok 30 ÷ 60O,
 ►  dla instalacji c.w.u. użytkowanych w okresie letnim 15 ÷ 45O,
 ►  dla instalacji wspomagających ogrzewanie budynków 30 ÷ 60O.
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Źródło wspomagające

Ze względu na nierównomierny rozkład promieniowania słonecznego konieczne jest stosowa-
nie dodatkowego źródła ciepła wspomagającego (np. konwencjonalnego) są to tzw. instalacje 
hybrydowe.

Instalacje słoneczne mogą współdziałać ze wszystkimi źródłami energii zarówno konwencjo-
nalnymi (energia elektryczna, kotłownie gazowe i olejowe, sieć ciepłownicza itp.), jak i nie-
konwencjonalnymi (np. pompy ciepła pozyskujące energię z gruntu lub wód gruntowych). Do-
tyczy to zarówno układów nowobudowanych, jak i układów istniejących, rozbudowywanych  
o instalację słoneczną. Układ wspomagający powinien mieć możliwość łatwej regulacji mocy 
cieplnej, ze względu na dużą zmienność w podaży ciepła z instalacji słonecznej. Z tego wzglę-
du najodpowiedniejsze są takie nośniki, jak: paliwa gazowe i ciekłe, ciepło sieciowe, energia 
elektryczna.

Najprostszy układ do podgrzewania wody kolektorami słonecznymi przedstawiono na rysunku poniżej: 

Lokalizacja i warunki montażu instalacji odbiorczej dla kolektorów słonecznych

Instalacja odbiorcza ciepła z kolektorów słonecznych powinna być w zasadzie zamontowa-
na w pobliżu źródła wspomagającego. Ze względu na konieczność stosowania zasobników  
o dużych pojemnościach, instalacje odbiorcze zajmują dosyć dużo miejsca. Zasobniki powin-
ny być montowane w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych.

Jak określić wielkość instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody?

W warunkach polskich zalecane jest projektowanie instalacji słonecznych dla obiektów cało-
rocznych przy założeniu, że powinny one pokrywać 50 ÷ 70% zapotrzebowania rocznego na 
ciepłą wodę użytkową, zaś w miesiącach letnich mają zapewnić prawie 100% energii potrzeb-
nej do podgrzewu c.w.u. w ilości odpowiadającej dobowemu zużyciu. Właściwie dobrana in-
stalacja słoneczna do ogrzewania powinna pokrywać potrzeby w 20 ÷ 30%. Wyższe wartości 
roczne mogą być uzyskane tylko przy zastosowaniu złożonych systemów magazynowania 
lub poprzez przewymiarowanie powierzchni kolektorów. Jednakże po przekroczeniu pewnej 
wielkości instalacji efekty energetyczne są niewielkie w stosunku do nakładów, co czyni te 
inwestycje nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Wielkość instalacji słonecznych w budownictwie mieszkaniowym określono bazując na wskaź-
nikach podawanych przez producentów kolektorów. Wskaźniki te, przedstawione w tabeli po-
niżej, dotyczą instalacji całorocznych, zapewniających pokrycie 50 ÷ 70% zapotrzebowania 
rocznego na ciepłą wodę użytkową, z kolektorami płaskimi cieczowymi ustawionymi pod ką-
tem 45O do poziomu i skierowanych na południe.

Założenia do określenia wielkości instalacji słonecznych w budownictwie mieszkaniowym

Jednostka Wielkość

temperatura c.w.u. OC 45
jednostkowe zużycie c.w.u dm3/(osobę∙dobę) 50 do 75

wskaźnik powierzchni kolektorów m2 kolektora/osobę 1,5
orientacyjna powierzchnia pojedynczego kolektora m2 2

wskaźnik poj. zasobnika w instalacjach dla budynków 
do 10 mieszkańców dm3/m2 kolektora 70

wskaźnik poj. zasobnika w instalacjach dla budynków 
powyżej 10 mieszkańców dm3/m2 kolektora 50

Ile to kosztuje?

Do określenia ilości energii do pozyskania z instalacji/układu słonecznego można wykorzystać 
dane dotyczące miesięcznych sum promieniowania słonecznego z bazy danych Ministerstwa 
Infrastruktury dla najbliższej stacji meteorologicznej.

Obowiązująca baza danych klimatycznych dostępna jest od lipca 2008 r. na stronie interneto-
wej Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl) w postaci plików. Pliki zamieszczone na stro-
nie Ministerstwa Infrastruktury zawierają typowe lata meteorologiczne oraz opracowane na ich 
podstawie statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski dla 61 stacji meteorologicznych. 
Baza ta zawiera średnie wartości promieniowania słonecznego padającego na powierzchnie 
o różnej orientacji i pod różnym kątem w Wh/m2.

Poniższa tabela przedstawia średnie jednostkowe wartości promieniowania słonecznego pa-
dającego na powierzchnię skierowaną na południe i nachyloną do poziomu pod kątem 45O 

dla Gdańska na podstawie bazy danych Ministerstwa Infrastruktury, ilość energii użytecznej 
i ilość ciepłej wody jaką można przygotować przy użyciu tej energii oraz nakłady na montaż 
instalacji słonecznej.

Miesiąc Jednostka
Średnie wartości promieniowania słonecznego 
padającego na powierzchnię skierowaną na po-
łudnie i nachylonej do poziomu pod kątem 45O

styczeń Wh/m2 31 980
luty Wh/m2 35 451

marzec Wh/m2 63 342
kwiecień Wh/m2 107 053

maj Wh/m2 139 066
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czerwiec Wh/m2 130 280
lipiec Wh/m2 149 835

sierpień Wh/m2 115 663
wrzesień Wh/m2 76 963

październik Wh/m2 65 018
listopad Wh/m2 28 135
grudzień Wh/m2 20 058

razem rok Wh/m2 962 844
razem rok GJ/m2 3,47

sprawność układu słonecznego % 50%

jednostkowa ilość energii pozy-
skiwanej z układu słonecznego Wh/(m2.rok) 481 422

jednostkowa ilość energii pozy-
skiwanej z układu słonecznego GJ/(m2.rok) 1,74

jednostkowa ilość ciepłej wody o 
temperaturze 55ºC przygotowy-
wanej w układzie słonecznym

m3/(m2.rok) 9,23

szacunkowe nakłady jednost-
kowe na wykonanie kompletnej 

instancji słonecznej (z VAT)
zł/m2 2 500

W poniższej tabeli przedstawiono opłacalność montażu instalacji słonecznej w budynku jed-
norodzinnym odniesioną do dwóch najbardziej popularnych nośników energii.

Podstawowe 
źródło ciepła

Powierzch-
nia kolek-
torów sło-
necznych

Nakłady 
(z VAT)

Nakłady 
(z VAT) z 

uwzględnie-
niem dotacji 
z NFOŚiGW 

opodatkowa-
nej podatkiem 
dochodowym 

od osób 
fizycznych 

(18%)

Ilość cie-
płej wody 
wytwarza-
nej przy 
użyciu 
energii 

słonecznej

Oszczęd-
ność kosz-
tów ciepła

Prosty 
czas 

zwrotu 
nakła-
dów 

(SPBT)

m2 zł zł m3/rok zł/rok lata
gaz ziemny - 

grupa taryfowa 
W-3

4 10 000 6 310 36,9

479 13,2

energia elek-
tryczna (grupa 
taryfowa G11)

1 176 5,4

Podsumowanie

 ► Do wyprodukowania ciepłej wody na potrzeby jednego mieszkańca potrzeba 1 ÷ 2 m2 

kolektora (taka powierzchnia pozwala na pokrycie 40 ÷ 70% rocznego zapotrzebowa-
nia ciepła na przygotowanie ciepłej wody, zaś w miesiącach letnich zapewni prawie 
100% energii potrzebnej do podgrzewu wody).

 ► Na każdy 1 m2 kolektorów musimy przewidzieć 50÷100 dm3 pojemności zasobnika.
 ►  Właściwie dobrana instalacja słoneczna do ogrzewania powinna pokrywać potrzeby  

w 20 ÷ 30%.
 ► Wyższe wartości pokrycia rocznego zapotrzebowania na ciepło można uzyskać tylko 
przy zastosowaniu złożonych systemów magazynowania lub poprzez przewymiaro-
wanie powierzchni kolektorów. Jednakże po przekroczeniu pewnej wielkości instalacji 
efekty energetyczne są niewielkie w stosunku do nakładów, co czyni te inwestycje 
nieopłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Przy przewymiarowaniu instalacji 
może mieć miejsce taka sytuacja, że latem ciepło nie będzie odbierane i instalacja 
słoneczna, jeżeli nie będzie schładzana, ulegnie zniszczeniu.

 ► Niestety na wszystkich etapach pozyskiwania energii słonecznej występują straty 
ciepła. Pewna część docierającego do kolektorów promieniowania słonecznego jest 
tracona na skutek odbicia i absorpcji. Wielkość tych strat wyznacza tzw. sprawność 
optyczną kolektorów. Podczas ogrzewania kolektorów oddają one ciepło do otocze-
nia na skutek przewodnictwa cieplnego, wypromieniowania i konwekcji. Dalsze straty 
generowane są w procesie przesyłu i magazynowana ciepła. Ogólnie tracone jest 
40÷70% energii słonecznej (sprawność 30÷60%).

7. Ogniwa fotowoltaiczne
Fotowoltaika na świecie i w Europie

Energia słoneczna dopływa do Ziemi w ilościach wielokrotnie przekraczających zapotrzebo-
wanie. Obliczono5, że dla zaspokojenia potrzeb w zakresie energii elektrycznej dla Europy 
wystarczyłoby pokryć ogniwami fotowoltaicznymi 0,34% jej obszaru, co odpowiada wielkością 
obszarowi Holandii. Samo wykorzystanie dla ogniw fotowoltaicznych dostępnych dachów i fa-
sad umożliwiłoby wytworzenie 40% potrzebnej energii elektrycznej. Gęstość promieniowania 
słonecznego docierającego do Ziemi wynosi od 800 do 2300 kWh/m2 rocznie. Średnia wartość 
dla Europy wynosi 1200 kWh/m2rok, a dla Polski - 1000 kWh/m2rok. 

Światowa moc zainstalowanych systemów PV wynosiła w końcu 2011 r. 69 GW (wzrost  
w ciągu roku o 30 GW), które wytworzyły 85 TWh energii elektrycznej. Moc zainstalowana  
w Europie w 2011 r. wynosiła 51 GW (wzrost w ciągu roku o 20 GW). Ocenia się, że do 2015 
r. w świecie będzie pracować 180 GW, a w Europie 100 GW instalacji PV. Możliwe jest także 
osiągnięcie  350 GW światowej produkcji do 2020 roku.

Obecne moce zainstalowane w Europie pozwalają na pokrycie 2% zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną. We Włoszech jest to ok. 5%, a w Niemczech ponad 4%.

5  źródło: EPIA- European Photovoltaic Industry Association 
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źródło: EPIA

Coraz większa produkcja sprzyja ciągłemu obniżaniu cen i rozwojowi nowych technologii.  
W ostatnich 5 latach ceny systemów PV spadły o 40%. Oczekuje się, że do roku 2016 obniżą 
się o kolejne 40%, co spowoduje, że w ciągu następnych 5 lat ceny energii słonecznej dla 
gospodarstw domowych staną się konkurencyjne w wielu krajach europejskich.

Jak to działa?

Podstawową częścią instalacji są ogniwa fotowoltaiczne, w których różnica potencjału po-
wstaje wskutek pochłaniania energii słonecznej na nie padającej. Dzieje się to w taki sposób, 
że energia słoneczna w postaci fotonu wybija elektrony z półprzewodnikowej płytki typu „n” 
(negative), które mogą przepływać do półprzewodnikowej płytki typu „p” (positive). Zjawisko 
jest znane od 1883 roku, od jego odkrycia przez francuskiego uczonego Becquerela, który w 
swoim ogniwie użył półprzewodnikowego selenu i złota. 

 

Stosowane technologie

Moduły z krystalicznego krzemu (mono i multi) – 80% rynku

 ► kryształy krzemu o średnicy 5÷30 cm i długości 1-2 m wytwarza się z piasku kwarco-
wego SiO2 i tnie na plastry 

 ►  czystość krzemu 99,999999%
 ►  grubość półprzewodników (250÷40 µm) 

Moduły cienkowarstwowe

 ► amorficzny krzem (a-Si) - 1 µm
 ►  wielowarstwowa cienka folia krzemowa (a-Si/ µc-Si) – 3 µm
 ►  tellurek kadmu - CdTe
 ►  mieszanka Copper, Indium (Gallium), Selenium - CI(G)S

Oprócz wymienionych ciągle pojawiają się nowe technologie, takie jak CPV (Concentrator 
PV) i OPV (Organic PV). Szczególnie te ostatnie daje się wytwarzać bardzo tanio. Jedynym 
ich mankamentem są niskie sprawności wynoszące zaledwie 6÷8%. Jednak nowe materiały i 
technologie rokują nadzieje na ich szybki wzrost.

Typowe moduły produkowane są w przedziale 60 ÷ 350 W, w rozmiarach do kilku m2 w zależ-
ności od technologii i sprawności.

Sprawność wykorzystania promieniowania słonecznego dla wybranych technologii
 

Technologia

Krzem krystaliczny cienkowarstwowe CPV

mono multi a-Si CdTe a-Si/ µc-Si CI(G)S

Sprawność [%] 13÷19 11÷15 4-8 10÷11 7÷9 7-12 25

źródło: EPIA

Ile to kosztuje?

Ogniwa fotowoltaiczne mogą pracować w  połączeniu z siecią elektroenergetyczną lub w sie-
ciach wydzielonych z wykorzystaniem akumulatorów. W jednym i drugim przypadku odpo-
wiednie napięcie i częstotliwość prądu wymaganego przez odbiorniki zapewniają przetworniki 
prądu stałego na zmienny (inwertery). 
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+ _ + _

 
źródło: materiały własne

Dla poniższego przykładu obliczeń przyjmuje się, iż roczne zużycie energii elektrycznej przez 
gospodarstwo domowe wynosi 2000 kWh, co odpowiada średniemu zużyciu na dobę w wy-
sokości 5,5 kWh.

 źródło: EPIA

Uwzględniając to, że latem zapotrzebowanie na energię elektryczną jest mniejsze, a zimą 
większe, a promieniowanie słoneczne odwrotnie system w warunkach polskich winien być 
wyposażony co najmniej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2,5 kWp (p oznacza moc szczytową) 
i powierzchni 20 m2. Koszt takiej instalacji wynosi w 2012 r. 30 000 zł, w tym 22 000 zł panele 
fotowoltaiczne, 5 000 zł inwerter, a 3 000 zł montaż.

Licząc, że wykorzystanie instalacji osiągnie 25 lat, w tym czasie system wytworzy 50 000 kWh 
energii elektrycznej, a jej koszt będzie wynosił 30 000 zł / 50 000 kWh = 0,6 zł/kWh. Koszt 
energii elektrycznej zakupionej od dystrybutorów energii w taryfie G11 w tym samym czasie 
wynosi 0,485 zł/kWh. To jest odpowiedź na pytanie dlaczego wykorzystanie ogniw fotowolta-
icznych w naszym kraju jest takie małe. Szacuje się, że moc zainstalowana wszystkich mo-
dułów PV wynosi 2,0 MW. Ministerstwo Gospodarki opracowuje nowy system wsparcia, który 
będzie wdrożony nową ustawą o OZE, i który umożliwi rozwój energetyki słonecznej również 
w Polsce.

Producenci instalacji PV przewidują obniżenie ceny modułów z obecnych 1,5 €/Wp do pozio-
mu 0,7 €/Wp i cenę  wytwarzania energii w systemach fotowoltaicznych do 0,08 ÷ 0,05 €/kWh 
w miarę wzrostu produkcji i rozwoju technologii. 

 

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2012 2015 2020

Przewidywana zmiana cen mikro instalacji PV na dachach domów
€/W

€/
W

Koszt instalacji PV-2,5 kWp Produktywność 25-letnia cena jednostki energii

zł kWh zł/ kWh

30 000 50 000 0,6

8. Pompy ciepła
Energia geotermalna lub geotermia to jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. Zasoby 
tej energii, zasilane z wnętrza ziemi są dla nas praktycznie niewyczerpalne. Największe zaso-
by energii geotermalnej znajdują się w obszarach działalności wulkanicznej bądź sejsmicznej. 
W obszarach tych woda wnikająca w głąb ziemi, podgrzewa się do znacznych temperatur.  
W wyniku tego wędruje do powierzchni ziemi jako gorąca woda geotermalna i może być bez-
pośrednio wykorzystana.
Zasoby wód geotermalnych można spotkać w skałach budujących znaczną część naszego 
kraju przede wszystkim na terytorium Niżu Polskiego, Sudet i Podhala. Do praktycznego za-
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gospodarowania nadają się obecnie wody geotermalne występujące na głębokościach do 
3000-4000 m. Temperatury wód w takich złożach osiągają od 30 do 130°C. Przykładem wy-
korzystania wód geotermalnych do ogrzewania jest Geotermia Podhalańska, która dostarcza 
ciepło do większości domów w Zakopanem.

Wraz z rozwojem techniki oraz obniżeniem kosztów pozyskania gorących wód z większych 
głębokości udział geotermii w ogrzewaniu będzie wzrastał. 

Ciepło niskotemperaturowe z płytszych warstw ziemi wykorzystane może być w pompach cie-
pła. Pompa ciepła wymusza przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze (dolnego źró-
dła ciepła Qd) do obszaru o wyższej temperaturze (górnego źródła ciepła Qg). Niezbędna dla 
wymuszenia przepływu ciepła praca L wykonywana jest typowo przez silnik elektryczny napę-
dzający sprężarkę pompy ciepła. Pompa ciepła wymaga wykorzystania przemian fazowych – 
parowania i skraplania – czynnika w zamkniętym obiegu; przepływ czynnika wymusza typowo 
sprężarka. Pompy ciepła działają podobnie jak urządzenia chłodnicze, pracują w wyższym 
zakresie temperatur i mogą być wykorzystane, jako urządzenia rewersyjne do chłodzenia. 

Bilans energetyczny pompy ciepła

gdzie:
 Qd ciepło pobrane z dolnego źródła ciepła (grunt, woda, powietrze)
 Qg ciepło oddane do górnego źródła ciepła (efekt pracy pompy ciepła)
 L energia napędowa procesu

Skuteczność energetyczna pompy ciepła określana jest przez współczynnik wydajności 
grzewczej pompy ciepła COP (Coefficient of Performance):

COP = Qg / L

COP przedstawia efektywność wykorzystania energii napędowej (energia eklektyczna, ener-
gia mechaniczna  z silnika gazowego) do celów grzewczych w górnym źródle ciepła.

Dla typowych przypadków, COP wynosi od 3 do 4. Współczynnik COP jest tym wyższy, im 
niższa jest różnica temperatur pomiędzy górnym i dolnym źródłem ciepła. 
Typowo, pompa ciepła wymusza przepływ ciepła z warstwy gruntu o temperaturze ok. 10OC 
do obszaru o wyższej temperaturze, na przykład do wnętrza budynku o temperaturze 20OC. 
Dla ogrzania budynku, pompa dostarcza ciepło w postaci ciepłej wody lub ciepłego powietrza, 
o temperaturze ok. 40-50OC. 

Idea działania pompy ciepła

Pompa ciepła dostarcza ciepło o stosunkowo niskiej temperaturze. Wymaga zastosowania 
specjalnych systemów ogrzewania, na przykład ogrzewania podłogowego. Nadaje się do pod-
grzania ciepłej wody na cele użytkowe. Pompy ciepła stosowane są również w systemach 
odzysku ciepła: wykorzystać można powietrze usuwane z pomieszczeń, jako źródło zasilania 
pompy ciepła do podgrzania powietrza nawiewanego lub ciepłej wody. 

Praca pompy ciepła wymaga dostarczenia energii do napędu urządzeń, typowo energii elek-
trycznej. Jednak uzysk ciepła jest typowo 3-4 krotnie wyższy od zużycia energii elektrycznej 
do napędu pompy. Z tego powodu pompa ciepła jest urządzeniem, które podnosi efektyw-
ność wykorzystania energii elektrycznej. Pompa ciepła jest formą odnawialnego źródła energii  
w tym zakresie, w jakim dostarcza więcej energii do ogrzewanego obszaru niż energia wyko-
rzystana do wytwarzania energii elektrycznej. Dobrze dobrana pompa ciepła zmniejsza zapo-
trzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną. Optymalnym rozwiązaniem byłoby 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (ogniwa PV, turbiny wiatrowe) jako energii na-
pędowej pompy ciepła. 

Pompa ciepła, dla budynków na obszarach poza zasięgiem systemów ciepłowniczych i zasi-
lanych w gaz ziemny może stanowić atrakcyjną metodę ogrzewania. Typowym zewnętrznym 
źródłem ciepła jest wymiennik gruntowy: poziomy wymiennik ciepła umieszczony w gruncie 
lub pionowe sondy wiercone na głębokość 50-100 m. Zastosowanie pionowej sondy spiralnej 
do odbioru ciepła z gruntu skraca głębokość odwiertu o większej średnicy.
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Pompa ciepła
 

Zewnętrzne źródło ciepła jest dobierane indywidualnie. Ze względu na stosunkowo niską tem-
peraturę wody podgrzewanej w pompie ciepła, decyzja o zastosowaniu pompy ciepła powinna 
być podjęta w trakcie projektowania nowego, dobrze zaizolowanego budynku. 
Pompa ciepła doskonale współpracuje z kolektorami słonecznymi do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. Jak dla każdego budynku, decyzja o wyborze źródła ciepła powinna być 
poprzedzona analizą techniczną i ekonomiczną. 

9. Ekologiczne środki transportu
Biopaliwa

Biopaliwa, to nazwa ogólna dla paliw stosowanych w transporcie, które są otrzymywane  
z upraw takich jak rzepak, pszenica czy buraki cukrowe oraz z odpadów organicznych jak zu-
żyte oleje, odpady żywności oraz obornik. Wytworzone biopaliwa ciekłe dodawane do innych 
paliw nazywane są biokomponentami. 
Występują trzy główne biopaliwa:
Biodiesel – jest to paliwo zbliżone do oleju napędowego, które może być stosowane w posta-
ci mieszanki z olejem napędowym (obecnie do 7%), w większości konwencjonalnych silników 
diesla. Paliwo to jest produkowane z olejów roślinnych takich jak rzepakowy, słonecznikowy 
lub zużytego oleju spożywczego.
Bioetanol - może być mieszany w niewielkiej ilości z benzyną stosowaną w konwencjonal-
nych silnikach benzynowych (obecnie do 7%). Wyższe domieszki bioetanolu są stosowane 
jedynie w specjalnie przystosowanych pojazdach. Etanol jest otrzymywany w procesie fer-
mentacji cukrów pozyskanych z roślin takich jak buraki cukrowe, kukurydza lub pszenica.

Biometan – jest produktem fermentacji odpadów organicznych, takich jak obornik, substraty 
rolnicze czy odpady żywności. Gaz otrzymany w tym procesie rozkładu odpadów jest oczysz-
czany do 95% metanu i może być stosowany w pojazdach zaprojektowanych do stosowania 
gazu ziemnego.
Obecnie na rynku polskim dopuszczone do obrotu są następujące biopaliwa ciekłe:

1. Olej napędowy zawierający 20% estrów (B20),

2. Biodiesel - Estry [FAME] stanowiące samoistne paliwo (B100),

3. Bioetanol - E85

Biodiesel jest podstawowym biopaliwem w krajach Unii Europejskiej, stosowanym w pojaz-
dach komunikacji miejskiej i flotach transportowych. Biodiesel może być wykorzystywany  
w silnikach o zapłonie samoczynnym przystosowanych do tego celu (nowych lub po niewiel-
kich modyfikacjach). Biodiesel posiada nieznacznie wyższą liczbę oktanową niż tradycyjne 
paliwo, tak więc poprawia zapłon, rozruch oraz charakterystykę spalania paliwa. Problemem 
jest stosowanie biodiesla w niższych temperaturach zewnętrznych, w związku z czym stoso-
wane są podgrzewane przewody paliwowe lub podgrzewany zbiornik paliwa, a także garażo-
wanie w ciepłych pomieszczeniach. 

W części pojazdów i flotach pojazdów stosuje się jako paliwo olej roślinny w układzie dwupa-
liwowym, z tradycyjnym olejem napędowym. Wymaga to modyfikacji układu zasilania silnika  
w dodatkowy zbiornik i układ zasilania z podgrzewaniem paliwa przed skierowaniem do ukła-
du zasilania. Olej napędowy stosuje się w czasie rozruchu i na początku oraz końcu pracy 
silnika pojazdu. 

Stosowanie biodiesla i oleju roślinnego, to znacznie niższa emisja uciążliwych cząstek stałych 
oraz tlenku węgla i węglowodorów. 

Bioetanol wykorzystywany jest i będzie jako komponent mieszanki standardowej benzyny, 
obecnie jako E5 i wkrótce jako E10 (10% bioetanolu w benzynie). Rozwija się rynek pojazdów 
zasilanych bioetanolem (E85, E95), w tym pojazdów komunikacji miejskiej. 
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E85 jest biopaliwem do silników benzynowych składającym się z bioetanolu z 15-30% do-
mieszką benzyny. Na świecie popularność paliwa E85 ciągle wzrasta. Stosowane jest na 
szeroką skalę m.in. w Brazylii oraz w USA. W Europie trwają prace nad jego większym upo-
wszechnieniem, w czym duży udział ma Szwecja. E85 może być używane tylko w specjalnie 
przystosowanych do tego paliwa pojazdach tzw. FFV (z ang. Flexible Fuel Vehicles).
E95 Jest to biopaliwo do silników diesla będące mieszaniną składającą się z 95% obj. bioeta-
nolu i 5% obj. dodatków poprawiających jego parametry. E95 ma zastosowanie wyłącznie w 
dużych silnikach diesla, wykorzystywanych do zasilania odpowiednio przystosowanych sa-
mochodach ciężarowych i autobusach. W Europie E95 stosowane jest w Szwecji. W Polsce 
paliwo to jest stosowane w autobusach Scania w Słupsku. Paliwo jest atrakcyjne dla naszego 
klimatu (nie ma problemów w zastosowaniu zimą) oraz cechuje się niską emisją tlenku węgla 
(CO) i cząstek stałych czyli dymieniem (PM). Na wykresie poniżej przedstawiono wskaźniki 
emisji tlenku węgla (CO), węglowodorów (HC), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM) dla 
paliw do autobusów miejskich: biodiesla B20 i B100, bioetanolu E95 w porównaniu do typowej 
emisji przy stosowaniu oleju napędowego (ON).

 
Porównanie emisji dla ON i różnych biopaliw6  

Prowadzone są prace nad biopaliwami II generacji, gdzie biopaliwa produkowane będą z bio-
masy (słoma, odpady drzewne). 

6   Z. Chłopek, Puławy, 13.07.2007 

Biometan powstający z oczyszczania biogazu spełnia te same wymagania, co do parame-
trów, jak gaz ziemny, dlatego może być stosowany podobnie, czyli jako paliwo samochodowe 
czy w sieci gazu ziemnego.

Główne etapy oczyszczania biogazu są następujące:

 ■ usuwanie H2S
 ■ usuwanie CO2

 ■ kompresowanie i Osuszanie
 ■ usuwanie zapachów

Instalacje oczyszczania biogazu dostępne są w wersjach prefabrykowanych (kontenerowych) 
i instalowane w miejscach produkcji biogazu (biogazownie rolnicze, oczyszczalnie ścieków). 
Gaz wykorzystywany jest w pojazdach typowo jako gaz sprężony (CBG).

Zalety stosowania biopaliw

Głównymi zaletami biopaliw jest to, że do ich produkcji wykorzystywane są odnawialne zaso-
by energii, zmniejszone jest zużycie surowców naturalnych (ropy naftowej, gazu ziemnego) 
oraz że emisja gazów cieplarnianych w całym cyklu produkcji i zużycia biopaliw jest niższa  
w porównaniu z paliwami kopalnymi. 
Biopaliwa mogą być produkowane lokalnie. Biopaliwa prowadzą do ograniczenia emisji węgla 
w transporcie, jak również uniezależnienie Polski i Europy od importu ropy.
Biopaliwa pozwalają na urozmaicenie rolnictwa oraz rynku rolnego oraz przyczyniają się do 
czystszego transportu miejskiego, poprawiając lokalnie jakość powietrza.
Unia Europejska planuje stopniowe zwiększanie udziału biopaliw w zużyciu paliwa transpor-
towych. Obecnie w każdym litrze benzyny i oleju napędowego jest 5-7% biokomponentów  
i zawartość ta rośnie. Coraz szerzej stosowane są pojazdy, w których stosować można czyste 
biopaliwa lub paliwa transportowe z udziałem biokomponentów ponad 10%.
W Polsce stosowanie biopaliw jest wspierane przez system zachęt finansowych dla producen-
tów i użytkowników. Polska dzięki potencjałowi rolnictwa może być eksporterem biopaliw do 
innych krajów Unii Europejskiej. 
Przykładem pierwszych rozwiązań stosowania biopaliw były autobusy napędzane biodieslem 
w wielu miastach europejskich. Spowodowało to znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń, 
w tym groźnych substancji rakotwórczych Charakterystyczne dla tych rozwiązań jest zapach 
frytek wydzielający się z rury wydechowej. 
W Słupsku jeżdżą autobusy zasilane bioetanolem. Szereg innych miast rozważa zastosowa-
nie autobusów zasilanych biopaliwami. 
Analiza cyklu życia (LCA) dla biopaliw wskazuje, że w porównaniu z tradycyjnymi paliwami 
transportowymi powodują obniżenie emisji gazów cieplarnianych od 30% do 60%, a w przy-
padku biometanu nawet do 80%, w zależności wykorzystania paliwa i energii odnawialnych 
w całym łańcuchu pozyskania surowca, produkcji i dystrybucji. Dodatkowo, rozlane biopaliwa 
ulegają naturalnej biodegradacji w środowisku. Analiza LCA powinna być przeprowadzona dla 
każdego projektu wspieranego przez specjalne środki środowiskowe, dla oceny potencjału 
obniżenia emisji gazów cieplarnianych w wyniku wdrożenia projektu. 
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Przykład schematu przepływu materiałów i energii w procesie wytwarzania biodiesla z rzepa-
ku dla analizy LCA przedstawiono poniżej. 

 

Ze względu na skalę produkcji, biopaliwa produkowane komercyjnie zazwyczaj mają wyższe 
koszty produkcji niż tradycyjne paliwa. Koszty te jednak są trudne do oszacowania, ponieważ 
ich wysokość zależy od cen materiałów/paliwa, metody przetwarzania biopaliwa oraz wysoko-
ści podatków rolnych i paliwowych. W ujęciu ogólnym, zwiększone koszty produkcji mogą być 
zrównoważone ulgami podatkowymi, w celu stymulowania produkcji.

W Unii Europejskiej rozwój biopaliw wspierają kolejne dyrektywy, w tym Dyrektywa 2003/30/EC 
w sprawie promocji użytkowania biopaliw oraz innych odnawialnych paliw w transporcie. Pakiet 
klimatyczno – energetyczny dla Unii Europejskiej przewiduje osiągnięcie co najmniej 10% udzia-
łu biopaliw w sprzedaży paliw transportowych w 2020 r. we wszystkich krajach członkowskich.
Upowszechnianie biopaliw stanowi ważny element polityki energetycznej i środowiskowej 
Polski. Podstawę działań w tym zakresie stanowią Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bio-
komponentach i biopaliwach ciekłych oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakości 
paliw. Są one uzupełnione o Narodowy Cel Wskaźnikowy, gdzie określony jest obowiązek 
zapewnienia w danym roku minimalnego udziału biokomponentów w paliwach oraz wieloletni 
program promocji biopaliw. Z dniem 1 stycznia 2008 r., wprowadzono obowiązek zapewnienia 
określonego udziału biokomponentów w rynku paliw transportowych. Na rok 2013 obowiązek 
ten wynosi 7,10% i rośnie w kolejnych latach. We flotach pojazdów o odpowiednio wyposażo-
nych silnikach można stosować paliwa o wyższej zawartości biokomponentów. System zachęt 
i kar za niewypełnienie obowiązku powoduje, że osiągnięcie 10% udziału biopaliw w sprzeda-
ży paliw transportowych w 2020 r. wydaje się realne.

Pojazdy elektryczne

Wraz ze wzrostem udziału energii ze źródeł odnawialnych w wolumenie wytwarzanej energii 
elektrycznej oraz możliwym lokalnym wykorzystaniem wytworzonej „zielonej” energii rośnie 
rola pojazdów napędzanych silnikami elektrycznymi – pojazdów elektrycznych, jako ekolo-
gicznego środka transportu. 

Zaletą pojazdów elektrycznych jest znacznie wyższa niż w innych pojazdach efektywność 
konwersji energii na ruch pojazdu– od 90% do 98%. Silnik elektryczny cechuje wysoki mo-
ment obrotowy od momentu uruchomienia, system sterowania prędkością pojazdu jest znacz-
nie uproszczony. W trakcie hamowania, silnik elektryczny może pełnić rolę prądnicy i ładować 
baterię akumulatorów. 

Upowszechnienie pojazdów elektrycznych zależy przede wszystkim od rozwoju systemu magazyno-
wania energii. Rozwój napędów elektrycznych w pojazdach odbywa się w następujących kierunkach:

 ■ poprawy stosunku  pojemność/masa akumulatora,
 ■ poprawa żywotności akumulatorów, czasu i ilości możliwych doładowań, oraz
 ■ udoskonalania systemów zasilania i rozbioru energii w pojeździe.

Obecnie stosowane akumulatory w pojazdach posiadają następujące właściwości:
 

Typ akumulatora Napięcie [V] Wydajność [MJ/kg]
Litowo-jonowy 3,6 0,46

NiMH 1,2 0,36
NIZn 1,6 0,36
NiCd 1,2 0,14

Rozwijane są nowe, przyszłościowe rodzaje akumulatorów energii dla pojazdów. 
Obecnie możliwe jest pełne naładowanie baterii akumulatorów w ciągu kilkunastu godzin (np. 
nocą), doładowanie w ciągu dnia umożliwia zwiększanie zasięgu pojazdu. Typowo dzisiejsze 
akumulatory uniemożliwiają rozładowanie baterii poniżej 20% pojemności. 
Akumulatory osiągają możliwość kilku tysięcy rozładowań/doładowań, umożliwiając ponad 
100 000 km przebiegi pojazdów.

 
źródło: materiały własne

Rola pojazdów elektrycznych w przyszłych systemach energetycznych (inteligentne sieci elektro-
energetyczne smart-grids), z zasilaniem z różnych źródeł odnawialnych, jest bardzo duża. Pojaz-
dy elektryczne umożliwią akumulację energii w akumulatorach w pojazdach w okresie nocnym  
i poza szczytami energetycznymi; będzie to bardzo efektywny sposób akumulacji energii, o małych 
stratach i dużej elastyczności. Zapewni to bardziej efektywną pracę systemów energetycznych.
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10. Możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla inwestycji

Od kilku lat na rynku istnieją instrumenty finansowe, które mają na celu wsparcie inwestycji w 
odnawialne źródła energii oraz poprawę efektywności energetycznej budynków. Poniżej zo-
stały przedstawione możliwości finansowania tego typu inwestycji dostępne dla mieszkańców 
województwa pomorskiego.

I. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i mon-
taż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przy 
współpracy z sektorem bankowym realizuje program 45% dopłat do kredytów 
bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób 
fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych. Celem pro-
gramu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji 
energii cieplnej ze źródeł odnawialnych.

Dla kogo?

Z oferty tej może skorzystać każdy, kto posiada prawo do dysponowania budynkiem mieszkal-
nym (istniejącym lub w budowie) oraz wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słonecz-
ne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych) pod warunkiem, że odbiorcy 
ciepła nie są podłączeni do miejskiej sieci cieplnej dla celów podgrzewania wody użytkowej.

Na co?

Dopłatę można uzyskać na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytko-
wej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników 
ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Koszty kwali-
fikowane obejmują również koszty dokumentacji technicznej wraz z kosztorysem przedsięwzięcia. 
Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej. 

Jakie kolektory?

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, dla którego dostawca 
przedłoży jeden z poniższych dokumentów: 

1) certyfikat (wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą) zgodności z normą PN–EN 
12975-1: „Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy – kolektory słoneczne – Część 1: 
Wymagania ogólne”, którego integralną częścią powinno być sprawozdanie z badań kolek-
torów, przeprowadzonych zgodnie z normą PN-EN 12975-2 wykonane przez akredytowane 
laboratorium badawcze lub

2) europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą.

Ile?

Dotacja w wysokości 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie 
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Od przyznanego dofinansowania należy uiścić po-
datek dochodowy. 

Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,  
z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 
2500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora. 

Kiedy?

Kredyty z dotacją NFOŚiGW będą udzielane do roku 2014 (w latach 2013 i 2014 roku kwota 
dotacji wyniesie 205 mln zł), natomiast wypłata dotacji potrwa do końca 2015 r. 

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie 
ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW, tj.: 

 ► Bank Ochrony Środowiska S.A. (www.bosbank.pl),
 ► Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (www.bankbps.pl),
 ►  SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (www.sgb.pl),
 ►  Credit Agricole Bank Polska S.A. (www.credit-agricole.pl),
 ►  a także Krakowski Bank Spółdzielczy i Warszawski Bank Spółdzielczy.

 ► Więcej informacji można uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl.

II. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

NFOŚiGW przy współpracy z sektorem bankowym realizuje program dopłat do 
kredytów bankowych przeznaczonych na budowę domów energooszczędnych. 
Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki miesz-
kalne o niskim zużyciu energii. Celem programu jest oszczędność energii i ogra-
niczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efek-
tywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zacią-
gniętego na budowę/zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto 
kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania 
wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Dla kogo?

Z oferty tej mogą skorzystać:

 ► osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadają-
ce prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek miesz-
kalny lub

 ► osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na 
swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który 
deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i 
własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie 
odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego.
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Na co?

Dopłatę można uzyskać na:

 ► budowę domu jednorodzinnego,
 ►  zakup nowego domu jednorodzinnego
 ►  zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Ile?

Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostko-
wego zapotrzebowania na energie użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco):

 ► w przypadku domów jednorodzinnych:
 ■  standard NF40 – EUco   40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto,
 ■  standard NF15 – EUco   15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

 ►  w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:
 ■ standard NF40 – EUco   40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto,
 ■ standard NF15 – EUco   15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

Kiedy?

Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt będzie prowadzony w trybie 
ciągłym od I kwartału 2013 r. Budżet programu wynosi 300 mln zł. Wdrożenie programu przewi-
dziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.nfosigw.gov.pl.

III. Premia termomodernizacyjna
 

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zarządza tzw. Fun-
duszem Termomodernizacji i Remontów, którego celem jest 
pomoc finansowa dla inwestorów realizujących m.in. przed-

sięwzięcia termomodernizacyjne z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. 
Pomoc ta nazywana jest „premią termomodernizacyjną”.

Dla kogo?

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy m.in. budynków 
mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania czy lokalnego źródła ciepła. Z premii 
mogą korzystać wszyscy Inwestorzy, bez względu na status prawny, a więc np.: osoby prawne 
(np. spółdzielnie mieszkaniowe), wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne, w tym właściciele 
domów jednorodzinnych.

Na co?

Inwestorowi przysługuje „premia termomodernizacyjna” czyli premia na spłatę części kredytu 
zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jeżeli z audytu energetycznego wy-
nika, że w wyniku tego przedsięwzięcia nastąpi: 

 ► zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię: 
 ■ w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – o co najmniej o 10%,
 ■ w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzew-

czego – o co najmniej o 15%,
 ■ w pozostałych budynkach – o co najmniej o 25% lub 

 ► zmniejszenie rocznych strat energii – o co najmniej o 25% lub 
 ► zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła – o co najmniej o 20% lub 
 ► zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ile?

Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zacią-
gniętego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 16% 
kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność 
przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu 
energetycznego.

Na stronie internetowej:
www.bgk.com.pl/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-2/premia-termomodernizacyjna 
znajduje się kalkulator premii termomodernizacyjnej, dzięki któremu można obliczyć wyso-
kość premii, a także optymalną wysokość kredytu z punktu widzenia minimalizacji wysokości 
kredytu i maksymalizacji wysokości premii termomodernizacyjnej.

Kiedy?

Wnioski o przyznanie premii można składać w trybie ciągłym za pośrednictwem banku kredy-
tującego. Banki współpracujące z BGK to  Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polskiej Spół-
dzielczości S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa - Bank S.A.
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.bgk.com.pl. 

IV. Linia kredytowa LK1 – inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii

  
Bank Ochrony Środowiska S.A. działając we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku uruchomił cztery linie kredytowe, w tym jedną 
dotyczącą inwestycji w odnawialne źródła energii. 
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Dla kogo?

O kredyt mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne.

Na co?

Kredyt można otrzymać na:

 ► kotły opalane biomasą
 ►  pompy ciepła
 ►  rekuperatory oraz nawrotnice ciepła
 ►  kolektory słoneczne
 ►  ogniwa fotowoltaiczne
 ►  hydroelektrownie
 ►  elektrownie wiatrowe

Ponadto, w nowo budowanych obiektach dopuszcza się finansowanie instalacji pomp ciepła, 
kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, rekuperatorów oraz nawrotnic ciepła.

Ile?

Maksymalna kwota kredytu może wynosić 80% kosztów kwalifikowalnych lecz nie więcej niż 
400 tys. zł. Inwestycję należy zrealizować w ciągu 1 roku od otrzymania kredytu, a maksymal-
ny okres spłaty wynosi 5 lat od daty zakończenia zadania. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 
3% w stosunku rocznym.

Warunki przyznania kredytu mogą ulec zmianie od 2013 roku. Aktualne informacje dotyczące 
kredytu BOŚ można znaleźć na stronie www.bosbank.pl/?page=kredyt_pomorskie.

V. Kredyt na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska
 

Bank Ochrony Środowiska S.A. posiada w swojej ofercie również kredyty  
z preferencyjnym oprocentowaniem na zakup i montaż urządzeń i wyrobów 
służących ochronie środowiska takich jak kolektory słoneczne, pompy ciepła, 
rekuperatory, systemy dociepleń budynków i wiele innych.

Dla kogo?

Dla wszystkich, w tym dla osób fizycznych.

Na co?

Kredyt można otrzymać na zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środo-
wiska.

Ile?

Kredyt można otrzymać na 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty mon-
tażu mogą być kredytowane tylko gdy:

 ► sprzedawca, z którym bank podpisał porozumienie jest jednocześnie wykonawcą,
 ► wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez sprzedawcę, z którym bank podpisał 

porozumienie,
 ► bank podpisał z wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów 

zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu.

Okres kredytowania wynosi maksymalnie 8 lat, a oprocentowanie jest zmienne. Szczegółowe 
informacje można uzyskać w oddziałach BOŚ S.A. 

Na stronie internetowej:

http://www.bosbank.pl/index.php?page=sprzedawcy_wyrobow_proekologicznych można uzy-
skać informacje dotyczące sprzedawców wyrobów proekologicznych z całego kraju, z którymi 
BOŚ S.A. zawarł porozumienia, dzięki którym możliwe jest ubieganie się o udzielenie kredytu 
na preferencyjnych warunkach.

VI. Kredyt z Klimatem w Programie Efektywności Energetycznej w Budynkach

 Jest to długoterminowe finansowanie w postaci kredytu przeznaczone na in-
westycje skierowane na zmniejszenie zużycia energii, prowadzące do ogra-
niczenia emisji CO2.

Dla kogo?

Kredyt jest niedostępny dla osób fizycznych, ale mogą się o niego ubiegać m.in. wspólnoty 
oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Na co?

Kredyt można uzyskać na:

 ► termomodernizację budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowych i przemysłowych,
 ►  instalację kolektorów słonecznych,
 ►  instalację pomp ciepła,
 ►  instalację i modernizację indywidualnych systemów grzewczych,
 ►  likwidację indywidualnego źródła i podłączenie budynku do sieci miejskiej.

Ile?

Maksymalna kwota kredytu może maksymalnie wynieść 85% wartości kredytowanego przed-
sięwzięcia, jednak nie więcej niż 500 tys. EUR (tj. ok. 2 mln zł). Okres finansowania wynosi 
od 4 do 10 lat (w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz zdolności kre-
dytowej inwestora). 
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VII. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 

Od wielu lat WFOŚiGW w Gdańsku wspiera finansowo inwestycje i inicjatywy z zakresu 
ochrony środowiska w formie preferencyjnych pożyczek, dotacji i dopłat do oprocentowania 
preferencyjnych kredytów i pożyczek. 

W 2013 roku do listy przedsięwzięć priorytetowych Fundusz zaliczył m.in.

 ► budowę instalacji odnawialnych źródeł energii oraz budowę lub modernizację wysoko-
sprawnej kogeneracji,

 ►  zadania prowadzące do zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji,
 ►  kompleksową modernizację źródeł i systemów zaopatrzenia w ciepło,
 ►  budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną 

jak i ciepło na potrzeby lokalne, niewymagających przesyłania jej na duże odległości.

Na stronie internetowej www.wfosigw-gda.pl można znaleźć bieżące informacje na temat róż-
nych możliwości finansowania ww. przedsięwzięć priorytetowych.  
 

11. Załącznik - Użyteczne linki
1. Mapa odnawialnych źródeł energii: 
 www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html
2. Prawo energetyczne:
 www.ure.gov.pl/portal/pl/25/17/Ustawa_z_dnia_10_kwietnia_1997_r__Prawo_energe-

tyczne.html 
3. Polityka energetyczna Polski do 2030 r.:
 www.mg.gov.pl/Gospodarka/Energetyka/Polityka+energetyczna 
4. Rozwój rynku biopaliw w Polsce i Europie:
 www.bape.com.pl/LinkClick.aspx?fileticket=AmbTJ99aUwA%3d&tabid=168&mid=546 
5. Poradnik użytkowania pelet drzewnych:
 www.bape.com.pl/PelletCenter/Materials/tabid/150/language/pl-PL/Default.aspx
6. Przykłady małych turbin wiatrowych:
 www.acsaeolica.com
 www.aerocraft.de
 www.ampair.com
 www.bornay.com
 www.iskrawind.com
 www.marlec.co.uk
 www.renewabledevices.com
 www.windenergy.com
7. Globalne perspektywy dla rynku fotowoltaiki do roku 2016:
 www.epia.org
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