
OSZCZĘDZAJĄC ENERGIĘ  –  
DBAMY O PRZYSZŁOŚĆ 

PRZEWODNIK W 
ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ 

 

2014 - 2015



Publikacja została opracowana w ramach projektu „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii”, 
który był realizowany przez Agencję Rozwoju Inicjatywy Prywatnej w partnerstwie z Komitetem 
Wykonawczym Rady Miasta Iwano-Frankiwsk (Ukraina) i Gminą Lublin (Polska). Projekt miał na celu 
zachęcić proaktywną młodzież obwodu iwano-frankiwskiego Ukrainy oraz województwa lubelskiego 
Polski do inicjowania i wdrożenia młodzieżowych innowacji oraz do nawiązania współpracy 
transgranicznej w zakresie energooszczędności. 

Projekt został zrealizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP ‘‘Polska-Białoruś-

Sąsiedztwa i Partnerstwa. Głównym celem Programu jest wsparcie procesów rozwoju transgranicznego 
(www.pl-by-ua.eu).

Do Unii Europejskiej należy 28 krajów – 28 różnych narodów, które postanowiły razem tworzyć swoją 
przyszłość. W ciągu 50 lat rozszerzenia UE one wspólnie zbudowały terytorium pokoju, stabilności, 

relacji drogą ścisłej współpracy dla osiągnięcia wspólnych celów, zachowując przy tym suwerenność 
narodową i integralność terytorialną. Unia Europejska zajmuje się jednak nie tylko swoimi sprawami 
wewnętrznymi: pragnie  podzielić się swoim dorobkiem i wartościami z krajami i ludźmi poza jej 
granicami. Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej

Przewodnik w zakresie efektywności energetycznej. Oszczędzając energię – dbamy o przyszłość.  
(wersja polska), - Iwano-Frankiwsk: Agencja Rozwoju Inicjatywy Prywatnej, 2015 – 112 stron,  
nakład 4000 egzemplarzy.  Egzemplarz bezpłatny.

© Agencja Rozwoju Inicjatywy Prywatnej

© Komitet Wykonawczy Rady Miasta Iwano-Frankiwsk

© Gmina Lublin



Spis treśći
Słowo do czytelnika ...............................................................................................................2
Rozdział 1. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA ......................................................................... 4
Co to jest efektywność energetyczna? ....................................................................................5
Oszczędzanie energii jako wynik efektywności energetycznej ...........................................6
Sposoby oszczędzania energii .....................................................................................................8

Termomodernizacja ...........................................................................................................8
Modernizacja oświetlenia ..................................................................................................9

Potencjał oszczędzania energii ...........................................................................................  9
Dom efektywny energetycznie – zużycie energii w różnego typu budynkach ...........14

Dom pasywny....................................................................................................................15
Dom inteligentny ...............................................................................................................18
Dom „zero energii” ...........................................................................................................18
Aktywny budynek  ............................................................................................................18
Porównanie zużycia energii w różnych typach budynków ........................................20

Czym jest audyt energetyczny? .........................................................................................21
Charakterystyka energetyczna budynków – świadectwo/
certyfikat energetyczny .......................................................................................................22
Rozdział 2. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII .........................................................................24 
Określenie OZE oraz współczesny stan rozwoju ................................................................25
Uwarunkowania prawne wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w Polsce ....................................................................................................................27
Uwarunkowania prawne wykorzystania energii odnawialnej w Ukrainie .....................28
Niektóre rodzaje odnawialnych źródeł energii ................................................................31

Energia wiatrowa ..............................................................................................................31
Energia słoneczna ............................................................................................................34
Energia geotermalna .......................................................................................................40
Energia Wodna .................................................................................................................42
Energia z biomasy .............................................................................................................45
Energetyczne wykorzystanie odpadów ........................................................................49
Termoelektryczność ..........................................................................................................52

Prosument ..............................................................................................................................53
Rynek zielonej energii ...........................................................................................................53

Rynek zielonej energii w Polskie ......................................................................................53
Rynek zielonej energii w Ukrainie ....................................................................................54

Potencjał wykorzystania OZE ..............................................................................................57
Potencjał wykorzystania OZE w Polsce ..........................................................................57
Potencjał wykorzystania OZE w Ukrainie .......................................................................63

Procedura uzyskania pozwolenia na produkcję energii z OZE......................................  72
Procedura uzyskania pozwolenia na produkcję energii z OZE w Polsce ..................72
Procedura uzyskania pozwolenia na produkcję energii z OZE w Ukrainie ................75

Rozdział 3. INNOWACJE W TECHNOLOGII OZE ..................................................................80
Smart Grid і Smart Metering ................................................................................................81
Samochody przyszłości ........................................................................................................83
Synteza wodoru ....................................................................................................................86
Ogniwa paliwowe ................................................................................................................87
Rozdział 4.  MOŻLIWOŚCI WSPÓŁFINANSOWANIA PROJEKTÓW Z 
DZIEDZINY OZE I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ .................................................... 88
Zasady finansowania w Polsce ...........................................................................................89
Programy operacyjne wspierające energetykę odnawialną w Polsce .......................92
Państwowa polityka wspierania rozwoju OZE w Ukrainie ................................................95
Wspieranie projektów z dziedziny efektywności energetycznej i OZE w Ukrainie ......102
Inicjatywy ekologiczne w Ukrainie i w Polsce ..................................................................107
Przydatne zasoby informacyjne ........................................................................................110



SŁOWO DO CZYTELNIKA
Trzymacie Państwo w rękach broszurę, będącą wynikiem 
projektu „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii”, 
który był realizowany od kwietnia 2014 do czerwca 2015 roku 
w obwodzie iwano-frankiwskim Ukrainy oraz w województwie 
lubelskim Polski przez Agencja Rozwoju Prywatnej Inicjatywy 
(m. Iwano-Frankiwsk) w partnerstwie z Komitetem 
Wykonawczym Rady Miasta Iwano-Frankiwsk i Gminą Lublin.
Głównym zadaniem projektu było zachęcić proaktywną młodzież 
obwodu iwano-frankiwskiego oraz województwa lubelskiego 
do inicjowania i wdrożenia innowacji, a także do nawiązania 
współpracy transgranicznej w zakresie energooszczędności. 
Przygotowując niniejszą publikację, realizatorzy projektu mieli 
na celu promowanie instrumentów efektywności energetycznej 
oraz informowanie o odnawialnych źródłach energii w Ukrainie 
i w Polsce. Główną grupą docelową tej publikacji jest młodzież 
akademicka i szkolna, zainteresowana zdobyciem wiedzy 
i zapoznaniem się z innowacjami w zakresie oszczędzania 
energii i wykorzystania jej źródeł odnawialnych.
Zespół projektu jest przekonany – że to właśnie młodemu 
pokoleniu z właściwą dla niego nowością myśli, kreatywnością 
i brakiem lęku przed przyszłością, uda się rozwiązać liczne 
problemy utraty bogactw naturalnych, stworzone przez 
wcześniejsze pokolenia. Dlatego uzyskanie przez młodzież 
specjalistycznej współczesnej wiedzy, jej zdolność generowania 
nowych pomysłów, posiadanie narzędzi do wdrożenia tych 
pomysłów w dziedzinach energooszczędności i ekologii są 
decydującymi czynnikami dla zagwarantowania przyszłego 
bezpieczeństwa energetycznego krajów Europy. 
Liczymy więc na to, że ta broszura pomoże przyswoić podstawy 
efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii zainteresowanym tymi zagadnieniami uczniom 
starszych klas szkół ogólnokształcących oraz studentom wyższych 
uczelni. Dla aktywnej młodzieży, która a priori jest skierowana 
na tworzenie lepszej przyszłości, będą ciekawe praktycznie 
wszystkie rozdziały tego przewodnika. Pomoże on zarówno 
dokładnie zorientować się we właściwościach technicznych 
generatorów zielonej energii, jak i zapoznać się z przesłankami 
prawnymi i państwowymi narzędziami motywacji w kierunku 
wykorzystania zielonej energii. 
Oprócz tego, broszura zawiera również informacje praktyczne, 
które mogą być użyteczne dla przedstawicieli biznesu, m.in. 
potencjalnych inwestorów, przedstawicieli władz publicznych 
oraz samorządu terytorialnego, jak również dla obywateli, 
zainteresowanych wykorzystaniem ekologicznie czystej energii 
zarówno na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, 
jak i na potrzeby bytowe. 
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Reasumując, kilka słów o głównej zalecie tej publikacji. 
Macie Państwo przed sobą drukowaną książkę, w której 
zostały zebrane i opracowane różnorodne informacje nt. 
efektywności energetycznej oraz energetyki odnawialnej 
z maksymalnym uwzględnieniem interesów szerokiego 
koła czytelników. I chociaż, wędrując po różnych stronach 
Internetu, moglibyście Państwo zapoznać się ze znaczącą 
częścią informacji, zawartej tu, to nie znajdziecie Państwo  
100% tego czy podobnego materiału na jednym, nawet 
najpełniejszym portalu internetowym. Co więcej, ta broszura 
pozwala Państwu w trakcie pozyskiwania wiedzy pozostawać 
energooszczędnymi, gdyż wertując jej kartki przebywacie 
poza globalną siecią. Przy czym warto zaznaczyć, że książka 
ta została wydrukowana na ekologicznym papierze, który 
jest produktem przetwarzania surowców wtórnych.
Dla tych, jednak, którzy zechcą zapoznać się z publikacją 
w postaci elektronicznej, podajemy link, pod którym jest 
ona  dostępna w Internecie: www.energyouth.org – strona 
portalu Sieci młodzieżowej współpracy transgranicznej 
na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego oraz 
efektywności energetycznej.

Rozdział pierwszy broszury, zatytułowany «Efektywność energetyczna» wyjaśnia pojęcie efektywności 
energetycznej i prezentuje rozwiązania, pozwalające na optymalizację wykorzystania energii w różnych 
dziedzinach – zaczynając od spraw codziennych, a na infrastrukturze komunalnej kończąc. 

Rozdział drugi „Odnawialne źródła energii” zapoznaje czytelnika ze współczesnym stanem rozwoju OZE 
na świecie, zawiera przegląd aktów prawnych, regulujących wdrożenie OZE w Ukrainie i w Polsce oraz 
dokładnie opisuje procesy techniczne produkcji energii odnawialnej i otrzymania jej przez konsumentów. 
Rozdział ten wyświetla zasady funkcjonowania rynku zielonej energii, potencjał energetyki odnawialnej 
w Ukrainie i w Polsce, jak również w docelowych regionach projektu w szczególności.

Rozdział trzeci „Innowacje w technologii OZE” zapoznaje z jaskrawymi i wymownymi wynikami badań 
technicznych, skierowanych na osiągnięcie maksymalnej niezależności od tradycyjnych rodzajów paliwa 
i zasobów energetycznych w Europie. W szczególności chodzi tu o najnowsze sieci inteligentne oraz 
systemy pomiaru, energie, możliwości wykorzystania energii wodoru oraz inne nowoczesne rozwiązania 
technologiczne w energetyce.  

Rozdział czwarty „Możliwości współfinansowania projektów z dziedziny OZE i efektywności energetycznej” 
zawiera przegląd programów wsparcia finansowego dla promowania praktyk w branży energetyki 
odnawialnej i OZE, specyfiki finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych, wdrażanych w 
krajach UE i w Ukrainie, jak również preferencji podatkowych dla przedsiębiorstw, produkujących zieloną 
energię w Ukrainie i w Polsce. Rozdział zwraca uwaga czytelników na mechanizmy i skutki realizacji 
państwowej polityki wspierania efektywności energetycznej i OZE, zapoznaje z konkretnymi przykładami 
realizacji inicjatyw ekologicznych w lokalnych społecznościach województwa  lubelskiego i obwodu 
iwano-frankiwskiego.

Determinacja

Najlepsze praktyki w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
ROZDZIAŁ 1



Instytucje, kontrolujące 
rynek energii

Trendy w modzie

Dostępne zasoby energetyczne

Rynek energii (ceny energii)

Prawo

Transport

Efektywnością energetyczną nazywamy zespół działań, zachowań i warunków 
wpływających na taki sposób użytkowania i wykorzystywania energii, który 
charakteryzuje się tym, że w stopniu największym wykorzystujemy dostępną energię 
na uzyskanie oczekiwanego efektu (oświetlenie, ruch mechaniczny, chłód, 
ciepło itp.), zaś w stopniu najmniejszym wykorzystujemy energię na to co nie jest 
użyteczne (straty w trakcie produkcji, przesyłu, magazynowania, itp.)

Z zagadnieniem efektywności energetycznej związane jest 
ściśle pojęcie „energii pierwotnej”, czyli energii zawartej 
w paliwie (biomasa, gaz, węgiel, itp.) lub źródle (np. źródle 
energii odnawialnej) z którego pozyskujemy energię 
do celów gospodarczych. Im więcej energii pierwotnej 
zmagazynowanej lub dostępnej w paliwie lub źródle 
przetworzymy na energię przekazywaną odbiorcom, tym 
efektywność procesu wytwarzania (lub przetwarzania) 
energii jest większa. Efektywność energetyczna dotyczy 
zarówno procesów związanych z energią elektryczną, jak 
i energią ciepła i chłodu oraz z transportem. Efektywność 
energetyczna to zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez zmniejszenie produkcji energii. Około 70% energii 
zużywanej w budynkach pochłania ogrzewanie, warto więc 
dopilnować, aby nasze okna i drzwi były szczelne, a ściany 
dostatecznie docieplone, przy jednoczesnym zachowaniu 
odpowiedniej wentylacji pomieszczeń i komfortu życia.

Co to jest efektywność energetyczna?

Czynniki wpływające na efektywność energetyczną

Efektywność energetyczna jako zjawisko globalne powiązana 
jest z odnawialnymi źródłami energii (OZE), w kontekście 
doskonalenia przetwarzania energii pierwotnej zawartej 
w paliwie (np. biomasa) oraz efektywności współpracy 
źródła energii z siecią energetyczną i korelacji mocy 
wytwarzanej w źródłach OZE z potrzebami odbiorców. 

Efektywność 
energetyczna

Rys. 1 
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Oszczędzanie energii jako wynik               
efektywności energetycznej

Ochrona środowiska 
naturalnego

Bezpieczeństwo 
energetyczne

Ograniczenie importy 
energii z zagranicy

Spowolnienie tempa 
wyczerpywania się 
krajowych zasobów 

energii 

Mniejsze rachunki za 
energię 

 Mniejsze
straty energii

Oszczędność energii (związana z poprawą efektywności energetycznej) jest to ilość 
zaoszczędzonej energii ustalona poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia środków 
poprawy efektywności energetycznej przed i po ich wdrożeniu 

Oszczędność energii (związana z poprawą efektywności 
energetycznej) jest to ilość zaoszczędzonej energii ustalona 
poprzez pomiar lub oszacowanie zużycia środków poprawy 
efektywności energetycznej przed i po ich wdrożeniu. Polega 
na zmniejszeniu zużycia energii przy zachowaniu takich samych 
rezultatów. Mniejsze zużycie energii to oszczędność pieniędzy 
i mniejsza degradacja środowiska. Produkcja energii wymaga 
korzystania z cennych źródeł naturalnych, np. węgla, ropy lub 
gazu ziemnego. Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
powinniśmy rozsądnie zarządzać tymi źródłami, aby wystarczyły 
one dla przyszłych pokoleń, stąd konieczność poszukiwania 
innych – alternatywnych źródeł energii (dywersyfikacja źródeł 
energii w tzw. „miksie energetycznym”).
Pojedynczy użytkownik może wydawać się mało istotny, 
lecz jako grupa osób, nie wspominając o całej populacji 
kraju czy kontynentu, mamy ogromny wpływ na zużycie 
energii. Każda zaoszczędzona kilowatogodzina to określona 
ilość zaoszczędzonego paliwa i mniejszej emisji CO2 
oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery. Jednocześnie 
proces oszczędzania energii prowadzi do szeregu korzyści 
środowiskowych i ekonomicznych.

Korzyści płynące z efektywnego wykorzystywania energii

Rys. 2
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To powinien wiedzieć każdy!
 ]  grzejniki wyposażone w termostaty mogą zmniejszyć 
zużycie energii do 15%,

 ] niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe może 
zmniejszyć zużycie energii do 12%,

 ] wyposażone w termostat żelazko może zmniejszyć zużycie 
energii o 5%, natomiast wyposażone w nawilżacz parowy 
powoduje oszczędność do 10% energii,

 ] monitory LCD są nawet dwukrotnie mniej energochłonne 
od monitorów tradycyjnych (CRT), telewizory plazmowe 
zużywają najwięcej energii,

 ] komputery stacjonarne pracują z mocą średnio 150 W, 
a laptopy średnio z mocą 30 – 40 W,

 ] urządzenia w trybie czuwania stand by cały czas pobierają 
energię z sieci.

Ciekawe statystyki!
W Wielkiej Brytanii zostało przeprowadzone badanie mające na 
celu określenie najczęściej popełnianych w gospodarstwach 
domowych  „grzechów” dotyczących energooszczędności, 
czyli niewykonanie prostych, dostępnych każdemu działań, 
pozwalających oszczędzać energię (i środki na jej opłatę). Na 
podstawie wyników badania została sporządzona lista TOP-10 
„grzechów” według częstotliwości popełniania. Lista wygląda 
następująco:

TOP-10 „grzechów” gospodarstw domowych                                   
nadmiernym zużyciu energii

71% pozostawia 
urządzenia elektryczne 
w trybie „stand-by”

67% gotuje w czajniku 
więcej wody, niż 
potrzebuje

65% pozostawia w 
gniazdkach ładowarki, 
z których nie korzysta

• 63% pozostawia 
włączone światło w 
pokojach, gdzie nikt 
nie przebywa

• 8% jeździ 
samochodem nawet 
na krótkie odległości,

• 44% wybiera zbyt 
wysoką temperaturę 
prania,

• 32% nie gasi silnika w 
samochodzie, który 
się zatrzymał (np. w 
korkach),

• 32% korzysta z suszarki 
do ubrań zamiast 
suszyć na powietrzu,

• 28% ogrzewa pusty 
dom,

• 22% włącza 
ogrzewanie na 
większą moc, zamiast 
cieplej się ubrać. Rys. 3
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Co można zrobić, wykorzystując
1 kWh energii elektrycznej?

Sposoby oszczędzania energii
Termomodernizacja 

Termomodernizacja polega na wprowadzaniu zmian 
pozwalających na zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
lub ograniczenie strat ciepła poprzez wymianę instalacji 
ogrzewania budynku i wody oraz docieplenie budynku.
Termomodernizację przeprowadza się na podstawie  audytu 
energetycznego. Audyt umożliwia dobranie takich narzędzi 
termomodernizacji, które optymalizują zapotrzebowanie 
energetyczne budynku oraz  zmniejszenie kosztów eksploatacji 
bloków i mieszkań. Dzięki termomodernizacji możemy 
zmniejszyć zużycie energii cieplnej w budynku. Głównym 
zamierzeniem i korzyścią jest obniżenie kosztów ogrzewania.

Typowe prace termomodernizacyjne:
 ] ocieplenie ścian, ocieplenie dachów i stropodachów;
 ] ocieplenie stropów nad piwnicami, ocieplenie podłóg 
na gruncie;

 ] wymiana lub remont okien i drzwi zewnętrznych;
 ] modernizacja lub wymiana źródła ciepła;
 ] modernizacja lub wymiana instalacji c.o.;
 ] modernizacja lub wymiana układu c.w.u.;
 ] usprawnienie systemu wentylacji;
 ] wprowadzenie technologii wykorzystujących OZE 
do celów grzewczych lub c.w.u.

Ciekawym rozwiązaniem są czujniki ruchu, oświetlenie włącza się 
tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne i automatycznie się wyłącza.

Oświetlać 
pomieszczenie 

przez 10 h

Ugotować obiad na 
płycie elektrycznej 

dla 4 osób

Używać komputera 
przez 4 - 7h

Przygotować
9 l kawy

z ekspresu

Pozmywać naczynia 
w zmywarce

Golić się maszynką 
elektryczną 
przez 3 lata

Słuchać radia 
przez 40 - 100h

Oglądać TV 
przez 7h

Rys. 4
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Potencjał oszczędzania energii
Potencjał oszczędzania, wynikający z działań na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej na szczeblu lokalnym, 
należy analizować w aspekcie zarówno ekonomicznym, 
jak i środowiskowym. Dla zobrazowania profitów 
pochodzących z funkcjonalności procesów i technologii 
posłużymy się przykładem dwóch skrajnych wariantów: 
efektywnym i nieefektywnym energetycznie.  
Elementy przykładu są symboliczne i obrazują 
zapotrzebowanie szkół na energię cieplną oraz oświetlenia 
ulicznego na energię elektryczną. W pobliżu znajduje 
się las sosnowy, który potraktujemy jako lokalne źródło 
energii. Jednostką, jaką będziemy się posługiwać, jest kWh 
(kilowatogodzina). 

Modernizacja oświetlenia
Część płaconych przez nas rachunków za energię elektryczną 
stanowi koszt jej zużycia na oświetlenie naszego mieszkania 
czy też domu.

Zgodnie z wymogami unijnymi, ze sklepów w Polsce 
znikają tradycyjne żarówki, ustępując miejsca żarówkom 
energooszczędnym. Zamiana ta przyczynia się do redukcji 
zużycia prądu. W ten sposób można zaoszczędzić nawet 80% 
energii. Używając oświetlenia tradycyjnego, zużywa się 10, a 
nawet 15 razy więcej żarówek (czas życia tradycyjnej żarówki 
to ok. 1000 h, a najlepsze świetlówki mogą świecić nawet          
20 000 h). Koszt zakupu żarówek energooszczędnych wymaga 
co prawda większych nakładów początkowych,  jednakże 
szybko się one zwracają.

Istotnym elementem korzystania z oświetlenia jest jego 
racjonalne użytkowanie. Po opuszczeniu pomieszczenia 
należy wyłączać zbędne oświetlenie, maksymalnie 
wykorzystując światło naturalne. Z kolei przy opuszczaniu 
pomieszczeń na krótki czas (do 5 min), w których świeci się 
świetlówka energooszczędna nie warto gasić światła, gdyż 
zbyt częste włączanie i wyłączanie skraca ich czas życia.

Warto dobierać moc żarówki do rodzaju pomieszczenia 
oraz mocy oświetlenia, jaką chcemy uzyskać. W miejscach, 
w których nie jest wymagane bardzo dobre naświetlenie, 
można stosować układy wyposażone w diody LED, których 
moc to zaledwie kilka watów na sztukę, poza tym diody LED 
charakteryzują się wysoką żywotnością.
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 ] Szkoła: o powierzchni 1 000 m2, przed termomodernizacją, 
na każdy 1 m2 potrzebuje 150 kWh energii rocznie, 
dodatkowo posiada piec do ogrzewania  budynku i 
podgrzewania wody użytkowej, pochodzący z lat 70-tych 
XX w. Sprawność pieca wynosi ok. 40%,

 ] Droga: oświetlana przez 150 lamp. Moc jednej lampy 0,25 
kW (250 W), skuteczność świetlna (stosunek strumienia 
świetlnego emitowanego przez określone źródło światła 
do pobieranej przez nie energii w jednostce czasu) wynosi 
15 lm/W (lumenów na wat). Sterowanie oświetleniem 
odbywa się niezależnie od rzeczywistych potrzeb 
oświetleniowych, oświetlenie pracuje przez 2 920 godzin 
w ciągu roku (średnio 8 godzin dziennie).

Aby wyprodukować potrzebną do ogrzania szkoły energię 
(150 000 kWh), należy zużyć ok. 75 ton paliwa (w tym przypadku 
drewna z lasu sosnowego). Źródłem prądu do oświetlenia 
ulicy jest elektrownia oddalona o 100 km, do której dowozimy 
paliwo uzyskane z wycinki lasu sosnowego w postaci zrębki 
sosnowej. Zakładamy, że sprawność elektrowni wynosi 35% 
(35% energii pierwotnej zawartej w paliwie przetwarzana 
jest na energię elektryczną), a straty przesyłowe  wynoszą  
20%  (20%  przesyłanej  energii elektrycznej wydziela się w 
postaci bezużytecznego ciepła  w  liniach  przesyłowych i 
transformatorach).

Założenia do wariantu nieefektywnego energetycznie:

Właściwości energetyczne drewna opałowego to  5 kWh/kg  
(ok. 18 MJ/kg). Aby wyprodukować niezbędne do oświetlenia 
ulicy 109 500 kWh energii elektrycznej, musimy zużyć ok. 
78 ton paliwa. Drewno z lasu transportowane będzie 
ciężarówką o ładowności 8 ton, która pokona trasę 100 km 
dziesięciokrotnie. Zużycie paliwa przez ciężarówkę wynosi 
około 25 % zawartej w paliwie energii przetworzonej na 
pracę (ruch), a reszta wypromieniuje w postaci ciepła. 
Ciężarówka średnio będzie potrzebowała 100 kW mocy. 
Aby przewieźć do elektrowni 78 214,3 kg drewna, należy 
dostarczyć ciężarówce około 3,2 tony paliwa (drewna z 
lasu sosnowego). Zakładamy, że 75-letnia sosna ma drewno 
o gęstości 500 kg/m3 i z jednego drzewa pozyskujemy  5 m3 
biomasy, co wynosi około 2 500 kg.

Wariant nieefektywnego 
energetycznie
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Tab. 1. Założenia do 
wariantu nieefektywnego 
energetycznie

Energochłonność
budynku szkoły

Pow. 
szkoły

Niezbędna 
ilość 

energii
Sprawność 

pieca
Niezbędna 

energii 
pierwotna

Energia 
zawarta 

w drewnie
Niezbędna ilość 

paliwa

kWh/(m2 *rok) m2 kWh/rok % kWh/rok kWh/kg kg

150 1 000 150 000 40 375 000 5 75 000

Zakładany 
czas pracy 

lamp

Moc 
jednej 
lampy

Ilość lamp
Niezbędna 

ilość 
energii

Spr. 
elektrowni

Spr. linii 
przesyłowej

Niezbędna 
energia 

pierwotna

Energia 
zawarta 

w 
drewnie

Niezbędna 
ilość 

paliwa

h kW szt. kWh/rok % % kWh/rok kWh/kg kg

2 920 0,25 150 109 500 35 80 391 071,4 5 78 214,3

Zakładana 
ilość kursów

Zakładany 
dystans
(w dwie 
strony)

Śr. 
prędkość

Śr. moc 
silnika

Niezbędna 
ilość 

energii
Sprawność 

silnika
Niezbędna 

energia 
pierwotna

Energia 
zawarta 

w 
drewnie

Niezbędna 
ilość 

paliwa

szt. km km/h kW kWh/rok % kWh/rok kWh/kg kg

10 200 50 100 4 000 25 16 000 5 3 200

Wnioski
Do ogrzania szkoły potrzeba 150 000 kWh energii. Po 
uwzględnieniu niskiej sprawności pieca zużyjemy drewno 
sosnowe o wartości około 375 000 kWh energii pierwotnej 
zawartej w paliwie. Do oświetlenia ulicy potrzeba 109 500 
kWh. Po uwzględnieniu niskiej sprawności elektrowni, strat 
przesyłowych i transportu, zużyjemy około 407 071 kWh energii 
pierwotnej zawartej w paliwie. Podsumowując wariant 
skrajnie nieefektywny do ogrzania szkoły i oświetlenia ulicy 
z uwzględnieniem wytworzenia, transportu paliw i energii, 
potrzebujemy rocznie około 782 000 kWh energii pierwotnej 
zawartej w paliwie. Taka ilość energii jest zgromadzona w 
około sześćdziesięciu trzech 75-letnich, bardzo okazałych 
sosnach.

11



Tab. 2. Założenia do wariantu 
efektywnego energetycznie

 Energochłonność
Budynku szkoły Powierzchnia Niezbędna 

ilość energii
Spr. pieca 

kogeneracyjnego
Niezbędna 

energia 
pierwotna

Energia 
zawarta 

w drewnie
Niezbędna 
ilość paliwa

kWh/(m2/rok) m2 kWh/rok % kWh/rok kWh/kg kg

15 1 000 15 000 85 17 647 5 3 529

Zakładany czas 
pracy lamp

Moc 
jednej 
lampy

Ilość 
lamp

Niezbędna 
ilość energii

Spr. pieca 
kogeneracyjnego

Niezbędna 
energia 

pierwotna

Energia 
zawarta 

w drewnie
Niezbędna 
ilość paliwa

h kW szt. kWh/rok % kWh/rok kWh/kg kg

1 460 0,05 150 10 950 85 12 882,4 5 2 576

 ] Szkoła jest budynkiem pasywnym, czyli takim, który 
potrzebuje 15 kWh/(m2/rok)

 ] Ulica oświetlana jest energooszczędnymi lampami 
z inteligentnym układem sterowania, który reguluje 
natężenie oświetlenia w zależności od aktualnych 
warunków i zapotrzebowania,

 ] Prąd wytwarzamy w lokalnym źródle kogeneracyjnym, 
jednocześnie produkującym prąd elektryczny i ciepło, 
zasilanym gazem pochodzącym z pirolizy drewna. System 
będzie pracował ze sprawnością 85% (85% energii 
pierwotnej zawartej w drewnie zostanie przetworzone na 
prąd i użyteczną energię cieplną). System w okresach 
zimowym, wiosennym i jesiennym będzie produkował 100% 
niezbędnej energii elektrycznej potrzebnej do oświetlenia 
ulicy i 100% niezbędnej energii cieplnej do ogrzania 
budynku i ciepłej wody użytkowej. Z uwagi na mniejsze 
zapotrzebowanie na ciepło w okresie letnim, system będzie 
produkował 100% niezbędnej energii cieplnej na potrzeby 
podgrzania wody i 50% niezbędnej energii elektrycznej na 
potrzeby oświetlenia. Brakującą w lecie energię elektryczną 
pozyskamy z paneli fotowoltaicznych lub innego źródła 
odnawialnej energii, np. siłowni wiatrowej.

W takim wariancie bilans energetyczny będzie wynosił 15 000 
kWh energii cieplnej na ogrzanie szkoły w ciągu roku. Aby 
wyprodukować potrzebną do ogrzania szkoły energię wystarczy 
dostarczyć około 3,5 tony paliwa (drewna sosnowego).
Do oświetlenia ulicy, na której zastosowano inteligentne 
energooszczędne oświetlenie, będziemy potrzebować rocznie 
10 950 kWh energii elektrycznej.
Wnioski
W tej sytuacji łączna masa paliwa niezbędnego do zaspokojenia 
potrzeb cieplnych i oświetleniowych stanowi poniżej 5% energii 
pierwotnej potrzebnej na zasilenie analogicznego sytemu 
nieefektywnego i zamiast sześćdziesięciu trzech 75-cio letnich 
sosen, zużyjemy jedynie 2,5 drzewa.

Założenia do wariantu efektywnego energetycznie:

Wariant efektywnego 
energetycznie
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Prezentowany przykład założył porównanie dwóch niemalże 
skrajnych przypadków. W rzeczywistości nie istnieją układy 
całkowicie efektywne i całkowicie nieefektywne, a w 
większości przypadków mamy do czynienia z sytuacjami, w 
których sposób wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania 
energii balansuje gdzieś pomiędzy omówionymi skrajnościami. 
Należy z góry przyjąć, że niemożliwa jest dwudziestokrotna 
redukcja zużycia paliw, ale z pewnością możliwa jest 
dwukrotna jego redukcja.
Takie cele, które są realne do osiągnięcia, pozwalają 
przeciętnej wielkości gminie wiejskiej uzyskać oszczędności 
zbliżone do 1 mln PLN rocznie, a dużej gminie miejskiej 
oszczędności na poziomie wielu milionów złotych każdego 
roku.

A więc zużycie energii w dwóch skrajnych wariantach 
będzie następujące:

Wariant Zużycie energii Liczba wyciętych drzew

nieefektywny 782 071 kWh 63

efektywny 30 529 kWh 2,5

W ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej w budynkach placówek  
oświatowych miasta Iwano-Frankiwsk”, realizowanego przy współfinansowaniu 
odpowiedniego programu UNDP, w pięciu szkołach ogólnokształcących i czterech 
przedszkolach został zrealizowany szereg działań, mających na celu podniesienie 
efektywności energetycznej, niezawodności i stałego funkcjonowania tych budynków. 
W szczególności wykonano:
1) zostały zainstalowane indywidualne punkty cieplne z systemami regulacji 

konsumpcji energii cieplnej w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz;
2) wymieniono drewniane okna i drzwi na PCV; 
3) dokonano płukania wewnątrzdomowych sieci ciepłowniczych. 
Placówki, w których zostały zrealizowane działania projektu, w skali roku zmniejszyły 
konsumpcję energii cieplnej o około 1200 gigakalorii, co pozwala oszczędzać 
corocznie powyżej 1 mln hrywien środków budżetowych, przewidzianych na opłatę 
za wykorzystanie nośników energii. Łączna wartość projektu wynosi 5 mln 72,9 tys. 
hrywien. 

Przykładem projektu inwestycyjnego w celu poprawy efektywności energetycznej 
może być termomodernizacja budynków Gimnazjum nr 1, oraz Przedszkoli nr 4 i 6 
w Lubińcu. Projekt objął  takie roboty jak: wymiana źródeł ciepła, modernizację 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, docieplenie ścian 
i stropów budynków, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Projekt był 
współfinansowany ze środków EFRR. Na cel projektu otrzymano dofinansowanie 
o wysokości 1 711 063 zł, a cały koszt projektu wyniósł 2 540 000 zł. 

Tab. 3.
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Dom efektywny energetycznie –              
zużycie energii w różnego typu budynkach

Dom energooszczędny to taki budynek, w którym wskaźnik 
zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania nie 
przekracza 50 kWh/(m2*rok). Co to oznacza? Otóż, na każdy 
1 m2 powierzchni ogrzewanej rocznie należy dostarczyć nie 
więcej niż 50 kWh energii do celów grzewczych. Wybudowanie 
domu energooszczędnego nie wymaga zaawansowanych 
technologii i instalacji, a zatem nie ma potrzeby zatrudnienia 
wysoko wykwalifikowanych wykonawców. Konieczna jest jedynie 
kontrola na etapie budowy poszczególnych elementów i rozwiązań 
mających oddziaływanie na jakość energetyczną domu.
Budynek energooszczędny charakteryzuje się: 

 ] dobrą izolacją przegród zewnętrznych, w tym dobrą 
stolarką okienno-drzwiową;

 ] zredukowanymi mostkami termicznymi;
 ] wysokosprawnym systemem wentylacji mechanicznej;
 ] wysokosprawną instalacją grzewczą. 

Domy energooszczędne zużywają trzykrotnie mniej 
energii cieplnej, niż analogiczne domy pod względem 
powierzchni i konstrukcji. A koszty na budownictwo domu 
energooszczędnego są wyższe tylko o 10%.
Wszystkie domy energooszczędne często są rozdzielane na:

 ] budynki pasywne;
 ] budynki inteligentne (smart house);
 ] budynki „zero energii”;
 ] budynki aktywne z pozytywnym bilansem energetycznym.

Dom pasywny lub energoefektywny 
(passive house) – to dom z niskim 
zużyciem energii – około 10% zwykłego 
zużycia energii. Zgodnie z ISO 7730, 
dom pasywny – to budynek, w którym 
komfort cieplny osiąga się wyłącznie 
kosztem dodatkowego poprzedniego 
podgrzewania (lub schłodzenia) masy 
świeżego powietrza, niezbędnego do 
utrzymania w pomieszczeniach powietrza 
wysokiej jakości, bez jego dodatkowej 
recyrkulacji. W Pasywnym Domu komfort 
cieplny osiąga się przeważnie za pomocą 
środków pasywnych (wzmocnionej 
izolacji zewnętrznej ogradzających 
konstrukcji, rekuperacji ciepła, pasywnego 
wykorzystania energii słonecznej oraz 
wewnętrznych źródeł ciepła).

Dom inteligentny (smart home, digital house) – 
 to całokształt rozmaitych modułów, każdy z 
których ma własne zastosowanie i nadaje się 
do konkretnego przypadku. Z grubsza można 
je podzielić na 5 podgrup:  urządzenia do 
zarządzania; urządzenia, którymi się zarządza; 
czujniki; śluzy łączności oraz urządzenia logiczne.
Urządzenia do zarządzania wykonują funkcje 
przekazania Państwa życzeń domowi 
inteligentnemu. Z ich pomocą kontroluje się stan 
urządzeń i wydaje się rozkazy. Z kolei urządzenia 
zarządzane wykonują rozkazy domu i przekazują 
je Państwa urządzeniom elektrycznym. Czujniki 
otrzymują informację ze środowiska naturalnego, 
a śluzy łączności utrzymują łączność z Państwa 
urządzeniami zarządzającymi oraz z urządzeniami 
elektrycznymi, którymi należy kierować nie tylko 
podając napięcie, lecz przez jeden z protokołów: 
RS 485, RS 232, LAN, Wi-Fi, albo poprzez łączność za 
pomocą podczerwieni.
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Dom „zero energii” (Zero-energy 
building)  – to dom z bardzo wysoką 
efektywnością energetyczną, zdolny na 
miejscu produkować energię z odnawialnych 
źródeł i zużywać ją w równej ilości w ciągu 
roku. Domy z zerowym zużyciem energii nie 
wykorzystują paliwa kopalne i otrzymują 
całość niezbędnej energii ze źródeł 
odnawialnych. One mogą powstawać w 
postaci tradycyjnych budynków, ale z dużym 
kolektorem słonecznym, baterią słoneczną 
lub generatorem wiatru. 

Dom pasywny
Domem pasywnym określamy budynek, w którym zarówno 
latem jak i zimą panuje komfortowa temperatura bez użycia 
instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej. 
Dom pasywny jest budynkiem pośrednim, między 
energooszczędnym, a zero-energetycznym (samowystarczalnym). 
Tego typu budynki charakteryzuje bardzo niskie zapotrzebowanie 
na energię do ogrzewania. W ciągu jednego sezonu 
grzewczego do ogrzania 1 m2 mieszkania potrzeba co najwyżej 
15 kWh, co odpowiada spaleniu 1,5 l oleju opałowego, 1,7 m3 
gazu ziemnego lub 2,3 kg węgla kamiennego. Dla porównania, 
zapotrzebowanie na ciepło w standardowych budynkach 
wynosi od 100 do 120 kWh/(m2*rok). 
Zaletą budynków pasywnych jest wykorzystanie sprawdzonych 
rozwiązań, dzięki czemu zyskuje się dużą niezawodność tych 
obiektów. W budynkach pasywnych często wykorzystuje 
się odnawialne źródła energii. Budynki w tej technologii 
charakteryzują się mniejszym o ponad 90% zapotrzebowaniem 
na energię niż budynki tradycyjne. Pozwala to na obniżenie opłat 
za energię elektryczną i cieplną, związane z zastosowaniem 
m.in. ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów 
słonecznych. Wszystkie przegrody zewnętrzne budynku, tj.: 
ściany, dach, okna czy podłoga są odpowiednio zaizolowane 
za pomocą specjalnych materiałów przez co minimalizują straty 
ciepła. 
W domach pasywnych nie stosuje się tradycyjnego systemu 
grzewczego, a jedynie dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 
Do bilansowania potrzeb ciepła wykorzystuje się promieniowanie 
słoneczne, odzysk ciepła z wentylacji (rekuperacja) oraz zyski 
cieplne pochodzące od wewnętrznych źródeł, tj. urządzeń 
elektrycznych i mieszkańców.

Aktywny dom z pozytywnym bilansem 
energetycznym (Active House) – to 
budynek, który zaspokaja swoje potrzeby 
w energii jak również produkuje ją z dużą 
nadwyżką ze środowiska naturalnego za 
pomocą źródeł alternatywnych. Pomysł 
twórców domu aktywnego polegał na 
tym, że dom musi uzupełniać przyrodę i 
krajobraz, przy czym uzupełniać zarówno 
planowaniem, jak i materiałami.
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Fot. 1 Dom pasywny 
[www.huf-haus.com]

Tab. 4. Porównanie domu 
energooszczędnego i 

pasywnego

Dom
energooszczędny Dom pasywny 

Stropodach 0,20 W/m2K 0,10 W/m2K

Ściana zewnętrzna 0,30 W/m2K 0,15 W/m2K

Strop piwnicy 0,35 W/m2K 0,15 W/m2K

Okna 1,1 W/m2K < 0,8 W/m2K

Moc grzewcza 
jednostkowa 45 W/m2 10 W/m2

Wentylacja Mechaniczne lub 
hybrydowy

Mechaniczna z 
odzyskiem >75%

Zapotrzebowanie 
ciepła E[A]

70 kWh/m2a 15 kWh/m2a

Zużycie energii 
pierwotnej EP < 200 kWh/m2a < 120 kWh/m2a

Elementy i zasady stosowane w budownictwie 
domów pasywnych:
 ]  wykusze, ogrody zimowe, oranżerie,
 ]  energooszczędna stolarka okienna i drzwiowa,
 ]  transparentne materiały izolacyjne,
 ]  strefy buforowe (garaże, wiatrołapy),
 ]  koncentracja okien od strony południowej budynku,
 ]  unikanie mostków termicznych,
 ]  świetliki,
 ]  rekuperatory,
 ]  wysunięte okapy, które chronią podczas pory letniej 
okna przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym, 
natomiast w okresie zimowym, gdy Słońce jest nisko nad 
horyzontem jego promienie swobodnie docierają do 
wnętrza budynku,

 ]  wykorzystanie drzew liściastych do zacienienia budynku 
w okresie letnim.
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Rys. 5. Rozwiązania 
stosowane w budownictwie 
domów pasywnych

Obecnie koszty budowy domu pasywnego w Polsce są wyższe 
od 8 do 35% w stosunku do domu zbudowanego w sposób 
tradycyjny.  

Już teraz w Ukrainie pomysłowi właściciele gospodarstw domowych dbają 
zarówno o wygodę, komfort i energooszczędność w swoich przyszłych 
mieszkaniach, jak i o ich ekologiczność. 
Np. we wsi Drahomyrczany obwodu iwano-frankiwskiego w ciągu lat 2014-2015 
dla wielodzietnej rodziny, na którą składają się dwie osoby dorosłe i troje małych 
dzieci, powstaje dom energoefektywny o powierzchni 160 metrów kwadratowych z 
surowców wtórnych (rozebranego domu z pustaka) oraz  materiałów naturalnych, 
chochołów słomianych. Gospodarze mieli na celu zbudować ekologiczny 
i energoefektywny dom z piecem na drewno, które kiedyś były bardzo 
popularne na bogatym w lasy Przykarpaciu. Poza tym, dom ze słomy, w 
porównaniu do domów z pustaka, które jeszcze pozostały we wsiach z ubiegłego 
stulecia, jest cieplejszy o kilka stopni i znacznie bardziej suchy. Zwłaszcza to odczuwa 
się w okresach wiosny i jesieni, kiedy deszcze i wilgoć panują w atmosferze. Łączna 
wartość projektu wynosi 40 tys. dolarów.
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Dom inteligentny
Podstawą domu inteligentnego (smarthome, digitalhouse) 
służy operacyjny multi-room. Za pomocą tego systemu, 
funkcjonalnie łączą się między sobą wszystkie urządzenia 
elektryczne w budynku, którymi można kierować centralnie 
– z  pilota-monitora. Urządzenia mogą być podłączone do 
sieci komputerowej, co pozwala kierować nimi za pomocą 
komputera i zapewnia zdalny dostęp do nich przez Internet. 
Dzięki integracji technologii informatycznych do warunków 
domowych, wszystkie systemy i urządzenia uzgadniają 
wykonanie funkcji między sobą, porównując zadane programy 
i wskaźniki zewnętrzne (sytuację). 

Rys. 6. Dom inteligentny

Dom „zero energii”
Dom „zero energii” (zero-energy building) to dom o bardzo 
wysokiej efektywności energetycznej, zdolny na miejscu 
produkować energię z odnawialnych źródeł i zużywać ją 
w równej ilości w ciągu roku.  Większość takich domów 
buduje się według następujących zasad: 

 ] obniżenie ilości niezbędnej energii; 
 ] wykorzystanie nadwyżek energii; 
 ] zmniejszenie zapotrzebowania na sztuczne chłodzenie 
(ogrzewanie); 

 ] uzbrojenie w wysokoefektywne systemy kierowania 
mikroklimatem oraz inne systemy, w tym oświetlenie; 

 ] uzbrojenie w odnawialne źródła energii – słońca, wiatru 
etc. 

Korzyści:
 ]  wygoda і komfort;
 ]  bezpieczeństwo;
 ]  łatwiejsze pilnowanie dzieci;
 ]  oszczędzanie energii i zmniejszenie opłat komunalnych.
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Fot.  2. Dom „zero energii”

Korzyści:
 ] właściciele takich domów mogą nie martwić się o przyszłe 
zdrożenie nośników energii;

 ] podwyższony komfort ze względu na równomierne 
rozprowadzenie ciepła w domu;

 ] nie ma potrzeby ostrego oszczędzania energii;
 ] obniża się ogólny miesięczny koszt życia;
 ] wyższa cena odsprzedaży domu, ponieważ popyt na takie 
domy jest większy, niż propozycja.

Aktywny budynek 
Aktywny budynek z pozytywnym bilansem energetycznym 
(Active House) dla minimalizacji zużywania energii oraz 
oszczędzania zasobów wykorzystuje najlepsze technologie 
pasywnych i inteligentnych domów.
Projektowanie aktywnego domu zaczyna się od studiowania 
miejscowości, a mianowicie: 

 ] ukształtowania terenu;
 ] klimatu;
 ] składu powietrza i obecności w nim substancji agresywnych 
chemicznie.

Aktywny budynek to zespół rozwiązań, które mają na celu 
zapewnienie maksymalnego komfortu i jakości życia poprzez 
efektywne wykorzystanie naturalnych zasobów energetycznych 
oraz współczesnych technologii. Podstawowym parametrem 
aktywnego budynku jest połączenie rozwiązań, opracowanych przez 
Instytut Pasywnego Budynku (Niemcy), i technologii „Inteligentnego 
domu”. Dzięki temu udaje się stworzyć dom, który nie tylko zużywa 
mało energii, lecz jeszcze poprawnie zarządza tym energetycznym 
minimum, które jest zmuszony zużywać. Drugim ważnym aspektem 
jest zapewnienie przyjaznego mikroklimatu w pomieszczeniach – 
prawidłowa wentylacja, utrzymanie temperatury etc.
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Fot. 3. Aktywny budynek
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Rys. 7 Porównanie zużycia 
energii do ogrzewania 

w różnych typach 
budynków Zu

ży
ci

e 
en

er
gi

i d
o 

og
rz

ew
an

ia
 [K

W
h/

m
2 a

]

A więc, budownictwo i korzystanie z energooszczędnego domu 
na dzień dzisiejszy jest aktualne, ponieważ zapewnia dla nas 
szereg korzyści, które istotnie ulepszają jakość naszego życia:

 ] Efektywność – zapewniająca nam możliwość oszczędzać 
nasze pieniądze.

 ] Komfort – zapewnia komfortowe życie.

Aktywny budynek to dom, zdolny zabezpieczyć energią i ciepłem 
nie tylko siebie, ale również dom dla gości, banię oraz obsłużyć 
basen. Pierwszy na świecie aktywny dom został zbudowany w 
Danii. Taki budynek zużywa mniej energii, niż dom pasywny, co 
więcej, jeszcze produkuje tyle energii, że może oddawać ją do 
centralnej sieci energetycznej, za co w większości krajów można 
otrzymywać pieniądze.  Dom, więc, staje się generatorem 
dochodów, a nie kosztów. Duńscy projektanci twierdzą, że 
aktywny dom może zwrócić się w 30 lat.

Korzyści:  
 ] jakość; 
 ] wygoda; 
 ] komfort.

Dom pasywny
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Czym jest audyt energetyczny?
Audyt energetyczny to badanie budynku celem określenia możliwych dróg 
oszczędzania zasobów energetycznych, a więc i środków, jak również polepszenia 
warunków życia mieszkańców i personelu. Podstawowym wynikiem audytu 
energetycznego są rekomendacje w zakresie zmniejszenia  zużycia energii i wydatków 
na nośniki energii z zaznaczeniem wartości i opłacalności odpowiednich działań 
(definicja z portalu Stowarzyszenia energoaudytorów Ukrainy – www.aea.org.ua) 

Audyt energetyczny stanowi podstawę do finansowania 
przedsięwzięcia oraz do uzyskania efektu ekologicznego. 
Celem audytu jest wskazanie  rozwiązań technicznych, 
organizacyjnych i formalnych oraz określenie ich rentowności, 
dzięki czemu przedmiot audytu staje się bardziej nowoczesny oraz 
energooszczędny. Zgodnie z ustawą audyt energetyczny określa 
zakres oraz parametry ekonomiczno-techniczne przedsięwzięcia. 
Zgodnie z przepisami polskiego prawa, audyt energetyczny jest to 
dokument, opisujący aktualny stan budynku bądź urządzenia.
Audyt energetyczny obejmuje:  

 ] doradztwo w zakresie podejmowania i realizowania 
inwestycji dążących do racjonalnego korzystania z energii;

 ] dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, 
lokalnej sieci ciepłowniczej oraz dane inwestora;

 ] ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła 
ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej;

 ] opis potencjalnych wariantów realizacji przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego;

 ] wybór odpowiedniego rodzaju przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego;

 ] doradztwo w zakresie podejmowania i realizowania 
inwestycji dążących do racjonalnego korzystania z energii.

W Ukrainie, według informacji ze strony internetowej Stowarzyszenia 
energoaudytorów Ukrainy, istnieją dwa rodzaje audytu 
energetycznego: audyt energetyczny ekspresowy i kompleksowy. 
Również możliwe jest wykonanie audytu energetycznego 
osobnych systemów inżynieryjnych.

 ] Niezależność energetyczna – zapewnia nam wolność 
wyboru źródeł energii oraz niezależność.

 ] Ekologiczność – dom praktycznie nie zanieczyszcza 
środowisko, w którym Państwo żyjecie.

Ekspresowy audyt energetyczny 
przewiduje powierzchowną obserwację 
budynku i ujawnienie najbardziej 
oczywistych usterek, a także szkicuje 
plan prac dla kompleksowego audytu 
energetycznego. Zwykle dokładność 
rekomendacji takiego audytu ocenia się 
na poziomie 10-20%.

Natomiast kompleksowy audyt 
energetyczny przewiduje pogłębione 
badanie konstrukcji budynku i sieci 
inżynieryjnych, przeprowadzenie pomiarów 
instrumentalnych oraz przygotowanie 
dokładnego planu wdrożenia działań 
energoefektywnych, w tym analizę 
ekonomiczną.
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Charakterystyka energetyczna budynków – 
świadectwo/certyfikat energetyczny

Certyfikat energetyczny określa wielkość rocznego 
zapotrzebowania na energię, niezbędną do zaspokojenia 
potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. Świadectwo 
energetyczne ma zachęcić do projektowania i budowy 
domów energooszczędnych oraz do zwiększania efektywności 
energetycznej budynków już istniejących. Posiadanie świadectwa 
energetycznego wpływa na konkurencyjność obiektów 
podczas transakcji, wynajmu i sprzedaży nieruchomości. 
Świadectwo sporządza się co 10 lat oraz w sytuacji, gdy 
w wyniku, na przykład, termomodernizacji, zmieniła się 
charakterystyka energetyczna budynku. Dokument obejmuje 

Audyt energetyczny zaczyna się od dokładnego zbadania 
istniejącej informacji o budynku:

 ] dokumentacji projektowej;
 ] informacji o zainstalowanych węzłach ewidencji i nadajnikach 
(urządzenia pomiarowe);

 ] pretensji i życzeń mieszkańców/pracowników dotyczących 
działań w zakresie energooszczędności; 

 ] statystyki zużycia energii w poprzednich okresach;
 ] właściwości lokalizacji (należą do nich źródła zużycia 
energii, rodzaje paliwa, warunki pogodowe etc.).

W razie konieczności wykonuje się dodatkowe 
pomiary, a mianowicie badania termowizyjne i pomiar 
parametrów mikroklimatu wewnętrznego, pomiary poziomu 
wykorzystania zasobów energetycznych. Nawiasem mówiąc, 
ostatnia procedura może pomóc w odpowiedzi na pytanie: “czy 
opłaca się zainstalować licznik (energii cieplnej lub wody)?”.
Po zebraniu wystarczającej ilości materiałów, energoaudytor 
kształtuje bilans zużycia zasobów energetycznych, proponuje 
działania, które mogą zostać wdrożone, i szacuje ich 
efektywność. Zazwyczaj działania dzielą się na organizacyjne 
o krótkim okresie zwrotu (do 1-2 lat), działania o średnim 
okresie zwrotu (3-6 lat), a także działania o długim okresie 
zwrotu (powyżej 7 lat).
Audyt energetyczny może wykonywać tylko akredytowany 
audytor.
W przypadku jeśli audyt wykonuje niezależny od projektantów 
audytor korzyściami są brak presji ze strony projektantów oraz 
bezstronność. Jednak w tym wypadku istnieje zagrożenie złej 
współpracy/kontaktu z projektantami. 
Natomiast jeśli audytor jest związany z firmą projektową to 
z reguły to zapewnia szybką wymianę informacji, spójność 
rozwiązań i dokumentów, ale wynikiem takiego audytu 
zwykle są standardowe rozwiązania.
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podstawowe dane dotyczące budynku i wielkości energii 
niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, 
klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także 
energii na potrzeby oświetlenia oraz kryteria porównawcze. 
Zawiera również wskazówki i zakres możliwych usprawnień w celu 
obniżenia zapotrzebowania na energię.
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku określa 
wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną 
energię pierwotną (EP) i energię końcową (EK). Wielkość 
rocznego zapotrzebowania wyraża się w kWh/(m2/rok). 
Energia pierwotna uwzględnia straty energii na poziomie 
produkcji i przesyłania. 
Świadectwo efektywności energetycznej wprowadzone 
zostało przez dyrektywę unijną 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 
2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 
Dyrektywa zobowiązuje państwa unijne do wprowadzenia 
właściwych regulacji prawnych odnoszących się do wdrożenia 
obowiązku certyfikowania budynków od 1 stycznia 2009 roku. 
Postanowienia dyrektywy zostały wdrożone przepisami 
nowelizacji ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 r. 
oraz z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
Ustawa o prawie budowlanym zakłada, że każdy budynek oddany 
do użytkowania oraz budynek podlegający zbyciu lub wynajmowi 
powinien posiadać ustaloną wielkość energii niezbędną do 
zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku. 

Należy podkreślić, że w Polsce uzyskanie świadectwa 
charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe.

 ] nowe budynki oddawane do użytku – świadectwo 
energetyczne jest niezbędne do otrzymania pozwolenia 
na użytkowanie;

 ] budynki użytkowe o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, 
tj. np. szkoły, lotniska, muzea;

 ] stniejące budynki przed ich sprzedażą lub wynajęciem 
nowemu najemcy;

 ] budynek po modernizacji w wyniku, której zmieniła się 
jego charakterystyka cieplna.

W budynku z lokalami mieszkalnymi bądź częściami budynku 
stanowiącymi samodzielną całość techniczną i użytkową 
świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się 
także dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Świadectwo 
tego typu należy opracować przed przekazaniem odbiorcy 
lokalu lub części budynku.
W Ukrainie audyt energetyczny jest dobrowolnym badaniem, 
które wykonuje się z inicjatywy konsumenta zasobów paliwowo-
energetycznych. Jego wynikiem jest sprawozdanie z audytu 
energetycznego, pozwalające zleceniodawcy podjąć 
decyzję o dalszej termomodernizacji budynku. Podstawowe 
wyniki przeprowadzenia audytu energetycznego wskazuje się 
w podsumowaniu do sprawozdania objętością 2-3 strony.
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ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
ROZDZIAŁ 2



Określenie OZE oraz współczesny stan rozwoju
Według Wikipedii, odnawialne źródła energii to okresowe lub stałe potoki energii, 
które rozprzestrzeniają się w przyrodzie i są ograniczone tylko stabilnością Ziemi jako 
elementu kosmiczno-planetarnego: promieniowanie słoneczne, wiatr, energia 
wody, naturalna energia cieplna. 

Zgodnie z oficjalną definicją UE do nich należy również energia, 
pochodząca z biomasy, gazu, otrzymanego z wysypisk odpadów, 
oczyszczalni ścieków oraz źródeł biologicznych (biogaz), itp. Prościej 
mówiąc, to są te źródła, które nie mogą wyczerpać się, w odróżnieniu 
od tradycyjnych kopalnych paliw do pozyskania energii elektrycznej 
(gazu, nafty, węgla i nawet surowca dla energii atomowej), 
ponieważ one są częścią niewyczerpanych zjawisk przyrody. 
Dynamiczny rozwój produkcji energii alternatywnej został 
spowodowany ograniczonym zasobem bogactw naturalnych 
na Ziemi, negatywnym wpływem na środowisko produktów 
spalania różnych substancji oraz składowania odpadów 
radioaktywnych.
Takie poważne źródło jak Światowy Raport o stanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w 2014 roku (Renewables 2014. 
GlobalStatusReport, www.ren21.net/gsr) demonstruje świeży 
pogląd ekspertów planety na stan wdrożenia odnawialnych 
źródeł energii oraz na rolę niektórych z tych źródeł w  rozwoju 
gospodarczym państw świata.
Ogólny przegląd sytuacji z OZE jest następujący: odnawialne źródła 
energii zapewniły około 19% światowego końcowego zużycia 
energii w 2012 roku, z tendencją do istotnego wzrostu w roku 2013. 
Z tej ogólnej liczby w 2012 roku udział tradycyjnej biomasy, 
która obecnie wykorzystuje się w zasadzie do przygotowywania 
jedzenia i ogrzewania na odległych i wiejskich terenach krajów 
rozwijających się, wynosił około 9%, a udział wykorzystania 
współczesnych odnawialnych źródeł energii wzrósł o 10%. 
Nie sposób nie zauważyć, że w tym kontekście tradycyjna 
biomasa (przyzwyczailiśmy się postrzegać ją jako innowacyjny 
rodzaj paliwa) dotyczy biomasy twardej, która jest spalana dosyć 
nieefektywnie, z reguły, zanieczyszczając środowisko naturalne, 
poza tym niesie zagrożenie pożarów ze względu na spalanie 
w otwartych piecach. Energia twardej biomasy wykorzystuje 
się do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania jedzenia, 
zapewnienia komfortu, prowadzenia małej gospodarki rolnej 
i przetwórstwa przemysłowego, z reguły, w wiejskich rejonach 
krajów rozwijających się. Jak zaznaczają eksperci, ta energia 
nie może być akumulowana stale. 
Tradycyjna biomasa, zatem, na chwilę obecną odgrywa ważną 
rolę w zaspokojeniu popytu na energię w miejscowościach 
wiejskich w większej części rozwijającego się świata. 
Współczesna energia biomasy została określona w raporcie 
jako energia, otrzymywana z efektywnego paliwa twardego, 
płynnego i gazowego pochodzącego z biomasy dla 
współczesnych programów. Więc na dzisiaj trwają dyskusje 

Wykorzystanie energii w 
każdym kraju jest 
bezpośrednio związane 
zarówno z gospodarką 
samego państwa, jak i z 
dobrobytem jego obywateli. 
Na przykład w Niemczech 
rozwój OZE wyprzedza 
średnie światowe wskaźniki. 
Udział wykorzystania 
energii wiatru wynosi 10,1%, 
energii słonecznej – 7%, 
udział biogazu w tym 
kraju wynosi 9,5%, і tylko 
poziom energii z elektrowni 
wodnych przybliża się do 
wskaźników światowych – 4%. 
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o stałości takiego źródła, jak tradycyjna biomasa, i eksperci 
zgłaszają wątpliwości, czy można rozpatrywać go jako 
odnawialne źródło energii, z wyjątkiem wypadków, kiedy 
ono pochodzi ze stałego zasobu – jakościowych twardych, 
płynnych lub gazopodobnych rodzajów biomasy. Raport 
odsyła do kompetentnych źródeł pozyskiwania informacji 
nt. ekologicznych i medycznych skutków wykorzystania 
tradycyjnej biomasy, m.in. wspomina sporządzony przez 
Międzyrządową Grupę Ekspertów ds. Ewolucji Klimatu 
Specjalny Raport z odnawialnych źródeł energii i łagodzenia 
skutków zmiany klimatu, Cambridge, Wielka Brytania, 2011 
(IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and 
Climate Change Mitigation, Cambridge, U.K.: Cambridge 
University Press, 2011).
W wykorzystaniu współczesnych i tradycyjnych rodzajów paliwa 
udział odnawialnych źródeł energii pozostaje w przybliżeniu 
na poziomie 2011 roku z tendencją do wzrostu. Współczesne 
odnawialne źródła energii coraz częściej są wykorzystywane na 
czterech różnych rynkach energetycznych: produkcji energii 
elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia, transportu paliwa oraz 
obsługi rejonów wiejskich, które nie są podłączone do sieci 
elektrycznych. 
Analiza współczesnych odnawialnych źródeł energii jako części 
ogólnego końcowego zużycia energii w 2013 roku pokazuje 
następujące: energetyka wodna wynosi 3,9%, inne odnawialne 
źródła energii składają się na 1,3%, na energię cieplną przypada 
około 4,1% і wykorzystanie biopaliwa w transporcie wynosi około 
0,8% (Rys. 8). 
Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym globalnym zużyciu 
energii, 2013 r.

Rys. 8. REN21.2015. 
Renewables 2015. Global 
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78,3% 
Kopalne rodzaje 
paliwa 

19,1%  
Wszystkie odnawialne źródła 
energii 

4,1% Biomasa / ciepło 
geotermalne / ciepło 
słoneczne 

1,3%  Energia 
wiatru / słońca 
/ biomasy /
geotermalna 

3,9% 
Hydroenergia

0,8% 
Biopaliwo

10,1% 
Nowoczesne 
odnawialne źródła 

9% 
Biomasa 
konwencjonalna 

2,6 % Energia atomowa  

Prawie wszystkie zasoby energetyki atomowej na świecie 
wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej, mimo to wciąż 
znacząca część produkcji energii elektrycznej pochodzi ze spalania 
węgla lub gazu ziemnego, przy czym spalanie gazu ziemnego 
powoduje emisję do środowiska naturalnego około 0,5 kg CO2 
na 1 kWt/godz. energii elektrycznej; jeszcze więcej dwutlenku 
węgla powstaje się przy spalaniu ropy (0,85 kg na 1 kWt/godz.) 
lub węgla (więcej 1 kg na 1 kWt/godz.). Z każdym rokiem rośnie 
akcent w sprawie podniesienia wymagań do czystości energii 
(z punktu widzenia konsumenta) i wygody (z punktu widzenia 
uniwersalności: oświetlenie, ogrzewanie, chłodzenie, obsługa 
transportu etc.).26



Strategia Unii 
Europejskiej 
„Europa 2020”

Strategia Unii Europejskiej ma na celu wzrost gospodarczy oraz wzrost poziomu 
zatrudnienia, jak również rozwiązanie problemów, które powstały w związku z 
kryzysem gospodarczym 2008-2009 lat.
Obejmuje ona 5 celów (zatrudnienie, badanie i rozwój, klimat i energia, edukacja, 
integracja społeczna i walka z ubóstwem), które UE powinna osiągnąć do 2020 
roku. Poza tym zawiera siedem tak zwanych inicjatyw czołowych, w kluczowych 
dla strategii zakresach, czyli: innowacje, gospodarka cyfrowa, zatrudnienie, 
młodzież, polityka przemysłowa, walka z ubóstwem i oszczędne wykorzystanie 
zasobów. 

Biała Księga UE 
1997 

Ten dokument określa, że produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł 
energii (OZE) stanowi priorytet UE. Cele tego priorytetu przedstawiono w Białej 
Księdze. Wskazano tam na bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw energii, 
ochronę środowiska naturalnego oraz spójność społeczną i gospodarczą.

Zielona Księga
„Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej 
energii” przedstawia sugestie i działania, które mogą stanowić podstawę nowej 
kompleksowej europejskiej polityki energetycznej.

„Pakiet 
klimatyczno-
energetyczny 
Unii Europejskiej 
3 x 20”

17 grudnia 2008 roku, Parlament Europejski przyjął pakiet 6 ustaw nazywanych 
„Pakietem Klimatyczno-Energetycznym”. Celem pakietu jest zmuszenie krajów 
UE do „zielonej rewolucji” w przemyśle i energetyce. W skrócie pakiet określa się 
„3 x 20”: ograniczenie emisji CO2 o 20%, zmniejszenie zużycia energii o 20% oraz 
wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z 8,5% do 20% do roku 2020.

Dyrektywa nr 
2009/28/WE 
(Dyrektywa 28)

W Dzienniku Urzędowym UE 5 czerwca 2009 r., pół roku po przyjęciu przez 
Parlament Europejski i Radę pakietu klimatycznego 3 x 20%, opublikowana 
została dyrektywa UE nr 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania 
energii ze źródeł odnawialnych. Dokument ten aktualizuje m.in. kwestię 
obowiązkowych celów i środków krajowych w zakresie stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych do 2020 roku. Dyrektywa weszła w życie 25 czerwca 2009 r.
Dyrektywa określa cele strategiczne zmniejszenia emisji i zanieczyszczeń, 
związanych z tradycyjnymi źródłami energii o 20%, jednocześnie część OZE 
w bilansie energii krajów w końcu powinna wynosić 20%, а biopaliwa – 10%. 
Dyrektywa weszła w życie dnia 25 czerwca 2009 roku.

Tab. 5

Uwarunkowania prawne wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w Polsce
W Polsce przesłanki wykorzystania OZE regulują się zarówno 
ogólnymi dyrektywami UE, jak i prawem krajowym. Do 
odpowiednich regulacji UE należą:

Dyrektywa 28 w Polsce została implementowana w 
następujący sposób:

 ] Zaczynając od 1 stycznia 2014 roku wprowadzono 
nowelizację Prawa energetycznego oraz niektórych 
innych ustaw (tzw. mały trójpak energetyczny);

 ] powstała ustawa „O efektywności energetycznej”, która 
weszła w życie dnia 11 sierpnia 2011 roku; 

 ] weszły nowelizacje ustawy „O biokomponentach i biopaliwach” 
ciekłych oraz ustawy „Prawo gazowe”(z dnia 25 sierpnia 2006 
roku, ostatnie zmiany pochodzą z 8 kwietnia 2014 roku);

 ] przyjęcie ustawy „O odnawialnych źródłach energii” 
z dnia 20 lutego 2015 roku.

27



Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi oraz Europejską Wspólnotą 
Energii Atomowej,  z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej 
strony, ratyfikowana ustawą Ukrainy z dnia 16.09.2014 r., 
nr  1678-VII 

Układ o stowarzyszeniu przewiduje wzajemną współpracę stron w szczególności, w kierunku rozwoju i wspierania 
energetyki odnawialnej z uwzględnieniem zasad celowości ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego, a 
także alternatywnych rodzajów paliwa, w szczególności stałą produkcję biopaliwa oraz współpracę w zakresie 
kwestii normatywno-prawnych, certyfikacji i standaryzacji, jak również technologicznego i komercyjnego 
rozwoju i promowania Mechanizmu wspólnych wdrożeń protokołu z Kioto w celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych poprzez realizację projektów w zakresie efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej 
(art. 338). Poza tym również przewidziano pomoc i stymulowanie handlu oraz bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w ekologicznie czyste towary, usługi i technologie, wykorzystanie zrównoważonych źródeł 
energii odnawianej i energooszczędnych produktów i usług, a także ekologicznego oznakowania towarów, w 
tym drogą usunięcia związanych z tym barier nietaryfowych (art. 293).

Ustawa Ukrainy „O oszczędzaniu energii” z dnia 
01.01.1994 r. nr 74/94-ВР.

Ustawa określa podstawy prawne, ekonomiczne, społeczne i ekologiczne oszczędzania energii dla wszystkich 
przedsiębiorstw, stowarzyszeń i organizacji, znajdujących się na terenie Ukrainy, a także dla obywateli. Również 
określa działania skierowane na stymulację oszczędzania energii, w szczególności związane z rozwojem OZE 
(art. 16), podstawowe podejścia do kształtowania standardów energetycznych (art. 19).

Ustawa Ukrainy „O elektroenergetyce” z dnia 16.10.1997 
r. nr 575/97-ВР

Ustawa określa zasady prawne, ekonomiczne i organizacyjne działalności w elektroenergetyce oraz 
reguluje stosunki, związane z produkcją, przesyłem, dostarczaniem i wykorzystaniem energii. Ustala zasady 
licencjonowania działalności w zakresie elektroenergetyki (art. 13), zasady ustalenia i stosowania «zielonej 
taryfy» (art. 17-1 i art. 17-3).

Ustawa Ukrainy „O alternatywnych rodzajach paliwa” z 
dnia 14.01.2000 r. nr 1391-XIV 

Ustawa określa zasady prawne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne i organizacyjne produkcji (wydobycia) 
i wykorzystania alternatywnych rodzajów paliwa, a także promowania zwiększenia udziału ich wykorzystania 
do 20% od ogólnej konsumpcji paliwa w Ukrainie do 2020 roku. Zgodnie z ustawą paliwo jest uznawane 
za alternatywne, jeśli ono w całości zostało wyprodukowane (wydobyte) z nietradycyjnych i odnawialnych 
źródeł i rodzajów surowca energetycznego (włączając biomasę) lub jest mieszanką paliwa tradycyjnego 
z alternatywnym, zawartość którego powinna odpowiadać normatywom technicznym paliwa 
silnikowego; wyprodukowane (wydobyte) z kopalni naftowych, gazowych, kopalni kondensatu naftowego 
i gazowego o znaczeniu nieprzemysłowym, kopalni wyczerpanych, z ciężkich gatunków ropy naftowej itp. 
oraz według swoich cech różni się od wymogów do tradycyjnego rodzaju paliwa (jeśli takie paliwo według 
swoich cech odpowiada wymogom do tradycyjnego rodzaju paliwa, działanie tej ustawy dotyczy tylko jego 
produkcji (wydobycia) a nie dotyczy konsumentów paliwa). Przy czym, normy bezpieczeństwa ekologicznego 
i skutki stosowania alternatywnych rodzajów paliwa dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka powinny 
odpowiadać wymogom, ustalonym w prawie dla tradycyjnych rodzajów paliwa.

Ustawa Ukrainy „O alternatywnych źródłach energii” z 
dnia 20.02.2003 r., nr 555-IV

Ustawa stała się jednym z pierwszych akt prawa, skierowanych na stymulację branży OZE w Ukrainie. Określa 
ona zasady prawne, ekonomiczne, ekologiczne i organizacyjne wykorzystania alternatywnych źródeł energii 
oraz zasady wspierania w rozpowszechnieniu ich wykorzystania w przemyśle paliwowo-energetycznym. 
Przewiduje działania zachęcające do produkcji i wykorzystania energii, wyprodukowanej z alternatywnych 
źródeł (art. 9), określa specyfikę wykorzystania (art. 10) oraz tryb wykorzystania źródeł alternatywnych (art. 11).

Ustawa Ukrainy „O kombinowanej produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej (kogeneracji) i wykorzystaniu 
odpadowego potencjału energetycznego” z dnia  
05.04.2005 r. nr 2509-IV

Celem ustawy jest zapewnienie zasad prawnych do podniesienia efektywności wykorzystania paliwa w procesach 
produkcji energii lub w innych procesach technologicznych, do rozwoju i zastosowania technologii 
kombinowanej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, podniesienia niezawodności i bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w energię na poziomie regionalnym, przyciągania inwestycji na stworzenie instalacji 
kogeneracyjnych. Ustawa reguluje stosunki, powstające w zakresie oszczędzania energii między właścicielami 
instalacji kogeneracyjnych a podmiotami dystrybucyjnymi, prowadzącymi  działalność w zakresie przesyłu lub 
dostarczania energii elektrycznej, bez względu na ich formę własności.

Ustawa Ukrainy „O zaopatrzeniu w ciepło” z dnia 02.06.2005 
r. nr 2633-ІV

Ustawa reguluje podstawowe zasady działalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Mianowicie: produkcję, 
transport i dostarczanie energii cieplnej. Głównymi kierunkami rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło zgodnie 
z ustawą są planowanie zaopatrzenia w ciepło, opracowanie i realizacja schematów zaopatrzenia w ciepło 
miast i innych miejscowości Ukrainy. Okres realizacji tych schematów powinien wynosić nie mniej, niż 5-7 lat 
na podstawie optymalnego połączenia scentralizowanych i indywidualnych systemów zaopatrzenia w 
ciepło, wdrożenia instalacji kogeneracyjnych, w tym na bazie czynnych kotłowni, wykorzystania nietradycyjnych 
i odnawialnych źródeł energii, w tym energii słońca, wiatru, biogazu, wód geotermalnych, odpadów produkcji; 
obniżenie strat w procesie transportu energii cieplnej w magistralnych i lokalnych (rozdzielczych) sieciach 
ciepłowniczych poprzez wdrożenie współczesnych rodzajów izolacji cieplnej.

Ustawa Ukrainy „O zasadach funkcjonowania rynku 
energii elektrycznej Ukrainy” z dnia 24.10. 2013 r. nr 663-VIІ

Kompleksowa ustawa, określająca zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej (art. 3), części składowe 
rynku (art. 4), prawa i obowiązki podmiotów rynku (art. 12-20). Ustawa również określa właściwości uczestnictwa 
w rynku energii elektrycznej tych producentów energii elektrycznej, dla których ustalono «zieloną» taryfę (art. 22).

Ustawa Ukrainy „O licencjonowaniu rodzajów 
działalności gospodarczej” z dnia 02.03.2015 r. nr  222-VIII

Określa listę rodzajów działalności gospodarczej, które w Ukrainie podlegają licencjonowaniu, w szczególności 
przewiduje licencjonowanie działalności w zakresie elektroenergetyki, produkcji, transportu i dostarczania energii 
cieplnej (art. 7), ustala tryb wydawania licencji (art. 10-13) oraz opłatę za jej wydanie.

Uwarunkowania prawne wykorzystania energii 
odnawialnej w Ukrainie

Tab. 6 
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Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej 
państwami członkowskimi oraz Europejską Wspólnotą 
Energii Atomowej,  z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej 
strony, ratyfikowana ustawą Ukrainy z dnia 16.09.2014 r., 
nr  1678-VII 

Układ o stowarzyszeniu przewiduje wzajemną współpracę stron w szczególności, w kierunku rozwoju i wspierania 
energetyki odnawialnej z uwzględnieniem zasad celowości ekonomicznej i ochrony środowiska naturalnego, a 
także alternatywnych rodzajów paliwa, w szczególności stałą produkcję biopaliwa oraz współpracę w zakresie 
kwestii normatywno-prawnych, certyfikacji i standaryzacji, jak również technologicznego i komercyjnego 
rozwoju i promowania Mechanizmu wspólnych wdrożeń protokołu z Kioto w celu zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych poprzez realizację projektów w zakresie efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej 
(art. 338). Poza tym również przewidziano pomoc i stymulowanie handlu oraz bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w ekologicznie czyste towary, usługi i technologie, wykorzystanie zrównoważonych źródeł 
energii odnawianej i energooszczędnych produktów i usług, a także ekologicznego oznakowania towarów, w 
tym drogą usunięcia związanych z tym barier nietaryfowych (art. 293).

Ustawa Ukrainy „O oszczędzaniu energii” z dnia 
01.01.1994 r. nr 74/94-ВР.

Ustawa określa podstawy prawne, ekonomiczne, społeczne i ekologiczne oszczędzania energii dla wszystkich 
przedsiębiorstw, stowarzyszeń i organizacji, znajdujących się na terenie Ukrainy, a także dla obywateli. Również 
określa działania skierowane na stymulację oszczędzania energii, w szczególności związane z rozwojem OZE 
(art. 16), podstawowe podejścia do kształtowania standardów energetycznych (art. 19).

Ustawa Ukrainy „O elektroenergetyce” z dnia 16.10.1997 
r. nr 575/97-ВР

Ustawa określa zasady prawne, ekonomiczne i organizacyjne działalności w elektroenergetyce oraz 
reguluje stosunki, związane z produkcją, przesyłem, dostarczaniem i wykorzystaniem energii. Ustala zasady 
licencjonowania działalności w zakresie elektroenergetyki (art. 13), zasady ustalenia i stosowania «zielonej 
taryfy» (art. 17-1 i art. 17-3).

Ustawa Ukrainy „O alternatywnych rodzajach paliwa” z 
dnia 14.01.2000 r. nr 1391-XIV 

Ustawa określa zasady prawne, społeczne, ekonomiczne, ekologiczne i organizacyjne produkcji (wydobycia) 
i wykorzystania alternatywnych rodzajów paliwa, a także promowania zwiększenia udziału ich wykorzystania 
do 20% od ogólnej konsumpcji paliwa w Ukrainie do 2020 roku. Zgodnie z ustawą paliwo jest uznawane 
za alternatywne, jeśli ono w całości zostało wyprodukowane (wydobyte) z nietradycyjnych i odnawialnych 
źródeł i rodzajów surowca energetycznego (włączając biomasę) lub jest mieszanką paliwa tradycyjnego 
z alternatywnym, zawartość którego powinna odpowiadać normatywom technicznym paliwa 
silnikowego; wyprodukowane (wydobyte) z kopalni naftowych, gazowych, kopalni kondensatu naftowego 
i gazowego o znaczeniu nieprzemysłowym, kopalni wyczerpanych, z ciężkich gatunków ropy naftowej itp. 
oraz według swoich cech różni się od wymogów do tradycyjnego rodzaju paliwa (jeśli takie paliwo według 
swoich cech odpowiada wymogom do tradycyjnego rodzaju paliwa, działanie tej ustawy dotyczy tylko jego 
produkcji (wydobycia) a nie dotyczy konsumentów paliwa). Przy czym, normy bezpieczeństwa ekologicznego 
i skutki stosowania alternatywnych rodzajów paliwa dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka powinny 
odpowiadać wymogom, ustalonym w prawie dla tradycyjnych rodzajów paliwa.

Ustawa Ukrainy „O alternatywnych źródłach energii” z 
dnia 20.02.2003 r., nr 555-IV

Ustawa stała się jednym z pierwszych akt prawa, skierowanych na stymulację branży OZE w Ukrainie. Określa 
ona zasady prawne, ekonomiczne, ekologiczne i organizacyjne wykorzystania alternatywnych źródeł energii 
oraz zasady wspierania w rozpowszechnieniu ich wykorzystania w przemyśle paliwowo-energetycznym. 
Przewiduje działania zachęcające do produkcji i wykorzystania energii, wyprodukowanej z alternatywnych 
źródeł (art. 9), określa specyfikę wykorzystania (art. 10) oraz tryb wykorzystania źródeł alternatywnych (art. 11).

Ustawa Ukrainy „O kombinowanej produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej (kogeneracji) i wykorzystaniu 
odpadowego potencjału energetycznego” z dnia  
05.04.2005 r. nr 2509-IV

Celem ustawy jest zapewnienie zasad prawnych do podniesienia efektywności wykorzystania paliwa w procesach 
produkcji energii lub w innych procesach technologicznych, do rozwoju i zastosowania technologii 
kombinowanej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, podniesienia niezawodności i bezpieczeństwa 
zaopatrzenia w energię na poziomie regionalnym, przyciągania inwestycji na stworzenie instalacji 
kogeneracyjnych. Ustawa reguluje stosunki, powstające w zakresie oszczędzania energii między właścicielami 
instalacji kogeneracyjnych a podmiotami dystrybucyjnymi, prowadzącymi  działalność w zakresie przesyłu lub 
dostarczania energii elektrycznej, bez względu na ich formę własności.

Ustawa Ukrainy „O zaopatrzeniu w ciepło” z dnia 02.06.2005 
r. nr 2633-ІV

Ustawa reguluje podstawowe zasady działalności w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Mianowicie: produkcję, 
transport i dostarczanie energii cieplnej. Głównymi kierunkami rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło zgodnie 
z ustawą są planowanie zaopatrzenia w ciepło, opracowanie i realizacja schematów zaopatrzenia w ciepło 
miast i innych miejscowości Ukrainy. Okres realizacji tych schematów powinien wynosić nie mniej, niż 5-7 lat 
na podstawie optymalnego połączenia scentralizowanych i indywidualnych systemów zaopatrzenia w 
ciepło, wdrożenia instalacji kogeneracyjnych, w tym na bazie czynnych kotłowni, wykorzystania nietradycyjnych 
i odnawialnych źródeł energii, w tym energii słońca, wiatru, biogazu, wód geotermalnych, odpadów produkcji; 
obniżenie strat w procesie transportu energii cieplnej w magistralnych i lokalnych (rozdzielczych) sieciach 
ciepłowniczych poprzez wdrożenie współczesnych rodzajów izolacji cieplnej.

Ustawa Ukrainy „O zasadach funkcjonowania rynku 
energii elektrycznej Ukrainy” z dnia 24.10. 2013 r. nr 663-VIІ

Kompleksowa ustawa, określająca zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej (art. 3), części składowe 
rynku (art. 4), prawa i obowiązki podmiotów rynku (art. 12-20). Ustawa również określa właściwości uczestnictwa 
w rynku energii elektrycznej tych producentów energii elektrycznej, dla których ustalono «zieloną» taryfę (art. 22).

Ustawa Ukrainy „O licencjonowaniu rodzajów 
działalności gospodarczej” z dnia 02.03.2015 r. nr  222-VIII

Określa listę rodzajów działalności gospodarczej, które w Ukrainie podlegają licencjonowaniu, w szczególności 
przewiduje licencjonowanie działalności w zakresie elektroenergetyki, produkcji, transportu i dostarczania energii 
cieplnej (art. 7), ustala tryb wydawania licencji (art. 10-13) oraz opłatę za jej wydanie.

Obowiązująca baza prawna Ukrainy w zakresie rozwoju 
energetyki odnawialnej składa się z następujących ustaw:
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Akty normatywno-prawne Gabinetu Ministrów Ukrainy

Uchwała GMU z dnia 
05.02.1997 r. nr 148 
„O kompleksowym 
programie 
państwowym 
oszczędzania energii 
Ukrainy” 

Kompleksowy program państwowy oszczędzania energii Ukrainy 
ma na celu na podstawie analizy stanu obecnego i prognoz rozwoju 
gospodarki opracować główne kierunki państwowej polityki oszczędzania 
energii, co przewiduje stworzenie bazy normatywno-prawnej w dziedzinie 
energooszczędności, kształtowanie przyjaznego klimatu gospodarczego, 
stworzenie jednolitego i efektywnego systemu państwowego zarządzania 
oszczędzaniem energii. Strategicznym celem polityki państwowej 
oszczędzania energii określono wyjście Ukrainy w perspektywie na poziom 
czołowych państw z gospodarką rynkową pod względem energochłonności 
zarówno produktu krajowego brutto, jak i osobnych rodzajów produkcji, 
prac i usług. Program przewiduje szersze zastosowanie alternatywnych 
źródeł energii i alternatywnych rodzajów paliwa.

Uchwała GMU z 
dnia 19.02.2009 r. 
nr 126 „O specyfice 
przyłączenia do 
sieci elektrycznych 
obiektów 
elektroenergetyki, 
produkujących 
energię elektryczną 
z wykorzystaniem 
źródeł 
alternatywnych” 

Uchwała przewiduje, że działania organizacyjno-techniczne w zakresie 
zapewnienia warunków do przesyłu energii elektrycznej do miejscowych 
(lokalnych) sieci elektrycznych od punktu podłączenia instalacji, 
produkującej energię elektryczną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł, 
z ustaloną mocą do 10 MWt, wykonuje się  odpowiednio do umowy o 
podłączeniu. Podmiot posiadający licencję, który prowadzi działalność 
w zakresie przesyłu energii elektrycznej za pośrednictwem miejscowych 
(lokalnych) sieci elektrycznych z wykorzystaniem własnych sieci, w swoich 
programach inwestycyjnych uwzględnia wydatki, związane z podłączeniem 
instalacji produkujących energię elektryczną.

Uchwała GMU z dnia 
01.03.2010 r. nr 243 
„O zatwierdzeniu 
Państwowego 
celowego programu 
ekonomicznego 
efektywności 
energetycznej i 
rozwoju branży 
produkcji nośników 
energetycznych 
z odnawialnych 
źródeł energii i 
alternatywnych 
rodzajów paliwa na 
lata 2010-2015”  

Celem Programu jest: zapewnienie warunków do przybliżenia 
energochłonności produktu krajowego brutto Ukrainy do poziomu krajów 
rozwiniętych i standardów UE, obniżenie poziomu energochłonności 
produktu krajowego brutto w ciągu okresu  działania Programu o 20% 
w porównaniu z rokiem 2008 (co rok o 3,3%), podniesienie efektywności 
wykorzystania zasobów paliwowo-energetycznych i wzmocnienie 
konkurencyjności gospodarki narodowej, optymalizacja struktury bilansu 
energetycznego państwa, w którym udział nośników energetycznych, 
otrzymanych z odnawialnych źródeł energii i alternatywnych rodzajów 
paliwa, będzie wynosił w 2015 roku nie mniej niż 10% drogą zmniejszenia 
udziału importowanych kopalnych organicznych rodzajów zasobów 
energetycznych, w szczególności gazu ziemnego, i zastąpienia ich 
alternatywnymi rodzajami zasobów energetycznych, w tym wtórnymi.

Uchwała GMU z dnia 
24.07.2013 r. nr  771 
„O zatwierdzeniu 
Trybu wydania, 
wykorzystania 
i zaprzestania 
działania gwarancji 
pochodzenia 
energii elektrycznej 
dla podmiotów 
gospodarczych, 
produkujących 
energię elektryczną 
z alternatywnych 
źródeł energii”

Zgodnie z art. 15 ustawy Ukrainy „O elektroenergetyce” Uchwała określa 
mechanizm wydania, wykorzystania i zaprzestania działania gwarancji 
pochodzenia energii elektrycznej dla podmiotów gospodarczych, 
produkujących energię elektryczną z alternatywnych źródeł energii (poza 
gazem hutniczym i koksowniczym), a z wykorzystaniem energii wodnej – 
tylko mikro-, mini- i małymi elektrowniami wodnymi.

Rozporządzenie GMU 
z dnia  24.07.2013 
r. nr 1071-р „O 
zatwierdzeniu Strategii 
Energetycznej Ukrainy 
do roku  2030”

Wśród celów zawartych w Strategii Energetycznej są m.in.: zapewnienie 
warunków do niezawodnego i jakościowego zaspokojenia popytu na produkty 
energetyczne przy najmniejszych ogólnych wydatkach, przy czym uwzględniając 
uzasadnienie ekonomiczne, podniesienie bezpieczeństwa energetycznego 
państwa; podniesienie efektywności konsumpcji i wykorzystania produktów 
energetycznych, zmniejszenie oddziaływania spowodowanego rozwojem 
techniki na środowisko naturalne i zapewnienie obrony cywilnej w zakresie 
bezpieczeństwa technicznego przemysłu paliwowo-energetycznego. Osobny 
rozdział strategii został poświęcony OZE.Tab. 7
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Niektóre rodzaje odnawialnych 
źródeł energii
Klasyfikacja odnawialnych źródeł energii
Wymieniona wyżej Dyrektywa UE nr 2009/28/WE z dnia 23.09.2009 
r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych określa, że energia ze źródeł odnawialnych to energia z nie-
kopalnych źródeł odnawialnych, a mianowicie: 

 ] energia wiatru;
 ] energia promieniowania słonecznego; 
 ] energia aerotermalna;
 ] energia geotermalna;
 ] energia geotermalna wody;
 ] energia oceanów;
 ] energia wody; 
 ] energia, pochodząca z biomasy, gazu, otrzymanego 
z wysypisk odpadów, oczyszczalni ścieków oraz ze źró-
deł biologicznych (biogaz).

Wymieniona lista rodzajów odnawialnych źródeł energii jest 
wykorzystana w tej broszurze przy wyświetlaniu kwestii OZE 
w Ukrainie i w Polsce. Przy czym kwestie, związane z energią 
oceaniczną, z przyczyn oczywistych nie są rozpatrywane.

Energia wiatrowa
Aktualność energetyki wiatrowej wzrasta z każdym rokiem. 
W 2010 roku wyprodukowana przez wiatraki moc wyniosła 
około 0,2 ТWt, zaś do 2020 roku ona, według prognoz, 
przekroczy 1,5 ТWt. Koszt energii wiatrowej już dziś zaczyna 
konkurować z kosztem tradycyjnych technologii produkcji 
energii. Tym nie mniej, wykorzystanie energii wiatru jest związane 
z szeregiem trudności, z których najpoważniejszą jest specyfika 
lokalizacji geograficznej wiatraków. W wielu częściach 
świata brakuje wystarczającego potencjału do zapewnienia 
jakościowego przesyłu energii elektrycznej, wyprodukowanej 
przez generatory wiatrowe. Poza tym, często takie generatory 
obniżają walory estetyczne niektórych krajobrazów i wytwarzają 
nadmierny hałas w trakcie pracy. 
Jedna z najpotężniejszych na świecie elektrownia wiatrowa 
Gansu Wind Station w Chinach produkuje 5 160 MWt energii, 
a do 2020 roku będzie produkować 20 000 MWt. Dla 
porównania, istniejące obiecnie w Ukrainie moce elektrowni 
wiatrowych zaledwie przekraczają 51 MWt. Według szacunków 
fachowców, ogólna potencjalna moc ukraińskiej energetyki 
wiatrowej, z uwzględnieniem terytorium Krymu, wynosi 5000 MWt.
W tabeli 8 są wymienione dane dotyczące produkcji energii 
elektrycznej za pomocą generatorów wiatrowych w różnych 
państwach świata. 
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1 Hiszpania 229 865,00
2 Wielka Brytania 124 403,00
3 Niemcy 39 165,00
4 Francja 9 285,00
5 Włochy 8 662,90
6 Szwecja 5 424,80
7 Portugalia 4 914,40
8 Dania 4 845,00
9 Polska 3 833,80
10 Rumunia 2 953,60
11 Niderlandy 2 805,00
12 Irlandia 2 271,70
13 Austria 2 095,00
14 Grecja 1 979,80
15 Belgia 1 959,00
16 Bułgaria 690,50
17 Finlandia 627,00
18 Chorwacja 346,50

19 Węgry 329,20

20 Estonia 302,70

21 Republika Czeska 281,50

22 Litwa 279,30

23 Cypr 146,70
24 Łotwa 61,80

25 Luksemburg 58,30

26 Słowenia 3,20

27 Słowacja 3,10

28 Malta 0,00

Turcja 3,762.5

Norwegia 819.3

Ukraina 497.5

Szwajcaria 60.3

Rosja 15.4

Islandia 3

Europa 133,968.2

Osobliwości techniczne produkcji energii wiatrowej
Wiatr można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej 
kiedy jego prędkość znajduje się w granicach od 4 do 25 m/s. 
Równie ważna jest jego regularność występowania w danej 
lokalizacji, ponieważ od tego zależy ilość wyprodukowanej 
energii elektrycznej w ciągu roku, a co za tym idzie opłacalność 
ekonomiczna poczynionej inwestycji.
Najczęściej spotykanym typem elektrowni wiatrowych są 
turbiny o poziomej osi obrotu. Średnica okręgu zakreślanego 
przez ich łopaty wynosi nawet ponad 100 m. W przydomowych, 
mniejszych instalacjach wiatrowych częstszym rozwiązaniem 
są turbiny o pionowej osi obrotu (Rys. 9).

O osi poziomej

O osi pionowej

Jednopłatowe

Darrieus-a V-VAWT H-VAWT Savonius-a

Dwupłatowe

Rys. 9. Rodzaje turbin 
wiatrowych 

[www.zielonaenergia.eco.pl]

Trójpłatowe Wielopłatowe

Tab. 8.  
Dane dotyczące 
produkcji energii 

elektrycznej za 
pomocą generatorów 
wiatrowych w różnych 

państwach świata 
(MWt/2014 rok,  

www.ewea.org) 
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Elektrownia wiatrowa składa się z wirnika i gondoli 
umieszczonych na wieży. Najważniejszą częścią elektrowni 
wiatrowej jest wirnik, w którym dokonuje się zamiana energii 
wiatru na energię mechaniczną. Osadzony jest on na wale, 
poprzez który napędzany jest generator. Wirnik obraca się 
najczęściej z prędkością 15-20 obr./min, natomiast typowy 
generator asynchroniczny wytwarza energię elektryczną przy 
prędkości ponad 1500 obr./min. W związku z tym niezbędne 
jest użycie skrzyni przekładniowej, w której dokonuje się 
zwiększenie prędkości obrotowej.
Najczęściej spotyka się wirniki trójpłatowe, zbudowane z włókna 
szklanego wzmocnionego poliestrem. W piaście wirnika umieszczony 
jest serwomechanizm pozwalający na ustawienie kąta nachylenia 
łopat (skoku). Gondola musi mieć możliwość obracania się o 360 
stopni, aby zawsze można ustawić ją pod wiatr. W związku z tym 
na szczycie wieży zainstalowany jest silnik, który poprzez przekładnię 
zębatą może ją obracać. W elektrowniach małej mocy, gdzie 
masa gondoli jest stosunkowo mała, jej ustawienie pod wiatr 
zapewnia ster kierunkowy zintegrowany z gondolą. Pracą 
mechanizmu ustawienia łopat i kierunkowania elektrowni 
zarządza układ mikroprocesorowy na podstawie danych 
wejściowych (np. prędkości i kierunku wiatru). Ponadto 
w gondoli znajdują się: transformator, łożyska, układy 
smarowania oraz hamulec zapewniający zatrzymanie 
wirnika w sytuacjach awaryjnych (Rys. 10).

Rys. 10. Budowa turbiny 
wiatrowej o poziomej osi 
obrotu 
[www.planetaenergii.pl]

Skrzynia 
przekładniowa

Wał 
wolnoobrotowy 

Serwomechanizm 
ustawienia łopat

Serwomechanizm 
ustawienia elektrowni 

Wiatromierz i 
chorągiewka 
kierunkowa

Łopaty wirnika

Piasta

Wieża 

Łożyska

Gondola

Hamulec

Generator

Wał 
szybkoobrotowy
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Rys. 11. 

Energia wiatrowa uznawana jest za ekologicznie czystą, 
ponieważ, pomijając nakłady energetyczne związane 
z wybudowaniem elektrowni, wytworzenie energii nie 
pociąga za sobą wykorzystania żadnego paliwa mogącego 
potencjalnie oddziaływać nać środowisko naturalne.

Promieniowanie słoneczne jest to strumień energii emitowany przez Słońce 
równomiernie we wszystkich kierunkach. Miarą wielkości promieniowania 
słonecznego jest tzw. stała słoneczna, czyli wartość gęstości strumienia energii 
promieniowania na powierzchni stratosfery, wynosi ona średnio ok. 1,35 kW/m2. 

Energia słoneczna

Teoretycznie, promieniowanie słoneczne ma nieograniczone 
możliwości do zaspokojenia globalnych potrzeb energetycznych. 
Światło słoneczne, padające na powierzchnię Ziemi w ciągu 
jednej godziny, może potencjalnie zaspokoić światowe potrzeby 

Rodzaje elektrowni wiatrowych:
 ] mikroelektrownie wiatrowe (poniżej 100 W) – używane 
głównie do ładowania akumulatorów tam gdzie nie ma 
dostępu do sieci elektroenergetycznej, 

 ] małe elektrownie (od 100 W do 50 kW) – służące potrze-
bom pojedynczych gospodarstw lub małych firm, 

 ] duże elektrownie (powyżej 100 kW, nawet do 3 MW) – 
głównie przeznaczone do wytwarzania prądu na sprze-
daż. 

1 turbina =2 222 domostw
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Osobliwości techniczne produkcji energii słonecznej
Energię promieniowania słonecznego można wykorzystać 
na dwa sposoby:

 ] konwersja fototermiczna – proces przemiany energii 
promieniowania słonecznego na energię cieplną 
w kolektorach słonecznych, która następnie jest 
wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, wody 
w basenach kąpielowych oraz w ciepłownictwie,

 ] konwersja fotowoltaiczna – proces przemiany energii 
promieniowania słonecznego na energię elektryczną 
w ogniwach fotowoltaicznych.

Rys. 12. Podstawowa 
różnica pomiędzy 
konwersją fototermiczną 
i fotowoltaiczną

- zatrzymują ciepło
- gorąca woda
- hydraulik

- konwersji światła
- elektryka
- elektryk

ciepło
 sł

ońc
a

światło słoneczne

energetyczne na cały rok (a jest to około 14 TWt/год). Jednak, 
w chwili obecnej, na energię słoneczną przypada mniej 0,1% 
produkcji energii na świecie. Niestety, dopływ promieniowania 
słonecznego jest niewielki (mniej 1000 Wt/m2 w szczycie w 
południe) oraz przerywany. Niemniej jednak, według danych 
popularnego w Ukrainie portalu internetowego www.ecotown.
com.ua, w najbliższym czasie poziom wydatków bezdotacyjnych 
na produkcję słonecznej energii elektrycznej wyniesie około 0,08 - 
0,13 dolara, co jest o 30-40% mniej od ceny detalicznej na energię 
na większości rynków świata. W miejscach, gdzie produkcja 
energii elektrycznej zależy od wydobycia węgla, współzależności 
kosztu „tradycyjnego” kilowata do „słonecznego” w ciągu 
czterech lat obniżyły się z poziomu 7:1 do 2:1, i w ciągu najbliższych 
18 miesięcy osiągną parytet, ponieważ cena paneli słonecznych 
nadal spada. Na przestrzeni najbliższych 5 lat panele słoneczne 
mogą stanieć o 40%.
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a) b) c)

Konwersja fototermiczna
Najpowszechniejszym zastosowaniem kolektorów słonecznych 
jest podgrzewanie wody użytkowej w domach. Nośnikiem 
energii cieplnej w kolektorze może być ciecz (woda lub glikol) 
lub gaz (powietrze).
Rodzaje kolektorów słonecznych:

 ] kolektory płaskie;
 ] kolektory próżniowo-rurowe; 
 ] kolektory typu Heat-Pipe;
 ] kolektory paraboliczne nadążne.

Konwersja fotowoltaiczna
W ogniwie fotowoltaicznym zachodzi zjawisko fotoelektryczne 
polegające na konwersji energii świetlnej na elektryczną.
Urządzeniami, w których zachodzi proces konwersji 
fotowoltaicznej są ogniwa słoneczne (fotowoltaiczne).
Z połączenia ogniw (a), powstają moduły fotowoltaiczne 
(b), a z połączenia modułów – panele fotowoltaiczne (c) 
(Rys. 13).

Rys. 13. Części panelu 
fotowoltaicznego
[www.ekoszok.pl] 

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych:
 ] on-grid (Rys. 14) – system podłączony jest do sieci energe-
tycznej. Pozwala na bieżące korzystanie z prądu produko-
wanego przez fotoogniwa oraz odsprzedaż jego nadwy-
żek do sieci;

 ] off-grid (Rys. 15) – system niepodłączony do sieci, zwany 
również wyspowym. Generowana przez panele fotowol-
taiczne energia przechowywana jest w akumulatorach. 
Prąd w nich zgromadzony jest przekazywany po przejściu 
przez inwerter do odbiorników (radia, lodówki) włączo-
nych w obwód elektryczny ogniwa.
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Rys. 14. Schemat instalacji 
słonecznej on-grid 
[www.ekoszok.pl]

Panele fotowoltaiczne

Akumulator

Inwerter

Regulator lądowania

Rys. 15. Schemat instalacji 
słonecznej off-grid 
[www.ekoszok.pl]

Panele fotowoltaiczne

Licznik energii 
sprzedanej 

Inwerter
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Hybrydowy kolektor PVT
Kolektor PVT  (Rys. 16)  jest połączeniem słonecznego cieczowego 
kolektora płaskiego o wysokiej sprawności przetwarzającego 
energię słoneczną w energię cieplną z monokrystalicznym 
modułem fotowoltaicznym przetwarzającym promieniowanie 
słoneczne w prąd elektryczny.

Rys.16. Hybrydowy 
kolektor PVT 

Już dzisiaj w Ukrainie pojawia się coraz więcej przykładów efektywnego wykorzystania 
kolektorów słonecznych z korzyścią dla miejscowych społeczności. Np. we wsi Rożniw 
rejonu kosowskiego w obwodzie iwano-frankiwskim w 2014 roku przy wsparciu projektu EU/
UNDP „Rozwój lokalny, zorientowany na społeczność – ІІ edycja” na terenie przedszkola 
„Soneczko” została zainstalowana naziemna elektrownia słoneczna o mocy 9,6 kWh 
Wyprodukowana przez instalację słoneczną, energia elektryczna trafia do ogólnej sieci 
elektroenergetycznej, zaopatrzonej w  liczniki. Co miesiąc wyprodukowana energia 
elektryczna zalicza się na potrzeby przedszkola według taryfy 0,2 hrywny za 1 kWt, co 
odpowiada cenie przesyłu ustalonej dla regionalnego dystrybutora energii elektrycznej 
– Publicznej Spółki Akcyjnej „Prykarpattiaobłenergo”. W wyniku tego, w okresie kwiecień 
– wrześień wymienione przedszkole w całości zaspokaja swoje zapotrzebowanie na 
energię elektryczną od elektrowni słonecznej, zaś w okresie październik-marzec - jedną 
trzecią potrzeb. Jeśli energii elektrycznej wyprodukowano więcej, niż wykorzystano przez 
przedszkole, to jej nadwyżka może być wykorzystana przez dowolną inną jednostkę 
budżetową wiejskiej społeczności. Wartość projektu wyniosła około 17 tys. euro.

Jeszcze jednym przykładem zastosowania instalacji fotowoltaicznych jest 
elektrownia słoneczna „Stare Bohorodczany-1”, zlokalizowana we wsi Radcza rejonu 
bohorodczańskiego w obwodzie iwano-frankiwskim, działająca od 2014 roku. Roczna 
produkcja energii elektrycznej wynosi około 3 mln kWh., ilość energii elektrycznej 
przesyłanej do sieci elektroenergetycznych – 2,89 mln kWh. Wykorzystując energię 
słońca, społeczność lokalna rozwiązuje szereg problemów społecznych: powstały nowe 
miejsca pracy, zwiększono wpłaty do budżetów wszystkich poziomów, pojawiły się środki 
na potrzeby infrastruktury wsi. Ogólna wartość projektu wyniosła około 3 mln euro.
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Fot. 4. Elektrownia słoneczna „Stare Bohorodczany-1”

Wołodymyr Iwanow, inżynier i przedsiębiorca, zainstalował sprzęt systemu ciepłowniczego na 
dachu pięciokondygnacyjnego budynku, w którym znajduje się jego mieszkanie. Zewnętrzna 
część systemu – na grzbiecie dachu, wewnętrzna znajduje się na strychu. Nieduże, względnie 
małogabarytowe urządzenie zapewnia ogrzewanie oraz ciepłą wodę użytkową dla 
czteroosobowej rodziny w mieszkaniu o powierzchni 60 metrów kwadratowych. Na dachu 
domu został zainstalowany panel słoneczny. Na strychu do systemu podłączono dwa 
zbiorniki z wodą – kolektorowy na 250 l oraz akumulatorowy na 400 litrów. Zasada pracy 
systemu jest następująca: woda nagrzewa się w zbiorniku kolektorowym, gromadzi się 
w zbiorniku akumulatorowym (gdzie w razie potrzeby dogrzewa się) i już wtedy wpływa 
do systemu ogrzewania do mieszkania oraz jest wykorzystywana do zaspokojenia 
potrzeb bytowych.
Know-how tej instalacji słonecznej polega na tym, że ona jest ruchoma. Dynamiczny 
panel stacji cieplnej Wołodymyra Iwanowa działa na zasadzie słonecznika – w ciągu 
dnia świetlnego obraca się dokładnie za słońcem, odtwarzając jego trajektorię od 
chwili wschodu słońca i do jego zachodu. Panel porusza się i zawsze jest obrócony do 
słońca prostopadle, co pozwala bez przerwy wykorzystywać energię słońca na 100%. A 
więc efektywność pracy systemu słonecznego jest 1,8-2 razy wyższa, niż nieruchomych, 
jednolitych paneli słonecznych. Wartość projektu wynosi około 4 tys. euro. 

W 2013 roku na terenie Narodowego Uniwersytetu Technicznego Nafty i Gazu w Iwano-
Frankiwsku (IFNUTNG) przez administrację uniwersytetu na środki sponsorów zostały 
uruchomione instalacja fotowoltaiczna oraz największy w Ukrainie kolektor słoneczny, 
który obecnie jest wykorzystywany do podgrzewania wody w basenie uniwersytetu. 
Projektantem tego systemu wystąpił już wspomniany wynalazca Wołodymyr Iwanow, 
który dziś jest kierownikiem działu energooszczędności IFNUTNG.
Zasada działania tego wynalazku polega na tym, że on wykorzystuje energię słońca 
wraz z tanią energią elektryczną w nocy, kiedy taryfa jest niższa prawie trzykrotnie, 
a potem w ciągu dnia wykorzystuje nagromadzone zasoby energetyczne. 
Dlatego ten i analogiczne systemy mogą być stosowane również do instalowania 
w centrali. W taki sposób można oszczędnie ogrzewać całe miasta, stopniowo 
wypierając się gazu. Na dodatek wynalazek Wołodymyra Iwanowa nie potrzebuje 
części importowanych – jego produkcję w całości można zapewnić na terenie 
Ukrainy. Wartość projektu – 5 tys. euro.
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Energia geotermalna
Energia geotermalna jest to część energii geotermicznej (wewnętrznego ciepła 
Ziemi), zakumulowanej w wodzie, parze wodnej oraz gorących suchych skałach.

W swojej istocie energia geotermalna jest naturalnym ciepłem 
Ziemi, zgromadzonym w pierwszych dziesięciu kilometrach 
skorupy ziemskiej. Jej potencjał wynosi 137 bilionów ton paliwa 
umownego, co 10-krotnie przekracza potencjał zasobów 
geologicznych wszystkich rodzajów paliwa, razem wziętych.
Na dzień dzisiejszy praktycznie wykorzystuje się do 1% energii 
geotermalnej Ziemi, a najbardziej rozpowszechnionymi 
źródłami wykorzystania energii geotermalnej są gejzery. 
Złoża wód geotermalnych powstają przez przenikanie wód 
opadowych w głąb Ziemi, gdzie ogrzewane są przez ciepło 
pochodzące z jej wnętrza. Skały zwięzłe, nie posiadające 
odpowiednich parametrów zbiornikowych, a więc nie zawierające 
wód w przestrzeni porowej, ale dysponujące odpowiednio 
wysoką temperaturą (≥150˚C) nazywamy gorącymi suchymi 
skałami (HDR - Hot Dry Rocks).Temperatura Ziemi zwiększa się wraz 
z głębokością. Wyrażane jest to współczynnikiem nazywanym 
stopniem geotermicznym, który określa, co ile metrów w głąb ziemi 
temperatura wzrasta o 1˚C. 

Osobliwości techniczne produkcji energii geotermalnej
Sposoby wykorzystania energii zakumulowanej w wodach 
i parach geotermalnych można podzielić na dwie 
zasadnicze grupy:

 ] wytwarzanie prądu elektrycznego przy wykorzystaniu par 
geotermalnych, a także za pomocą instalacji binarnych;

 ] zastosowania bezpośrednie obejmujące szeroki zakres 
temperatur i różnorodne cele, najbardziej powszechne 
w ciepłownictwie, balneoterapii i rekreacji.

Konwencjonalna produkcja prądu
Procesy przy produkcji papieru
Odparowanie wysokoskoncentrowanych roztworów
Produkcja ciężkiej wody
Suszenie drewna
Produkcja aluminium w procesie Bayer’a
Suszenie produktów rolniczych
Rafinacja cukru, odzysk soli przez parowanie
Produkcja wody pitnej przez destylację
Suszenie lekkich struktur betonowych
Suszenie jarzyn mycie i suszenie wełny
Intensywne rozmrażanie, ogrzewanie mieszkań
Ogrzewanie szklarni
Przygotowanie CWU. przemysł spożywczy
Hodowla zwierząt
Uprawa grzybów, rozkład biomasa
Ogrzewanie podłogowe, baseny kąpielowe
Balneologia, odladzanie
Hodowla ryb

200-400 - Dolne źródło pompy 
ciepła
400-2000 -  Produkcja energii 
cieplnej
800-1500 - Produkcja energii 
elektrycznej w systemach 
binarnych
1400-2000 - Konwencjonalna 
produkcja energii 
elektrycznej

Rys. 17. Rodzaje 
wykorzystania energii 

geotermalnej w zależności od 
temperatury złoża 
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Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje elektrowni 
geotermalnych:

 ] elektrownie parowe, w których generacja prądu odbywa 
się przy wykorzystaniu par wód geotermalnych;

 ] elektrownie binarne (Rys. 14) (dwuczynnikowe), w których 
generacja prądu odbywa się przy wykorzystaniu dwóch 
płynów roboczych: wody geotermalnej oraz cieczy o niskiej 
temperaturze wrzenia.

Inny rodzaj wykorzystania energii wnętrza Ziemi to ogrzewanie 
bądź też ochładzanie za pomocą pomp ciepła. W gruncie, 
poniżej linii zamarzania panuje względnie stała temperatura, zimą 
wyższa, latem niższa niż na powierzchni ziemi. Fakt ten pozwala 
funkcjonować pompom ciepła, które w zimie transmitują ciepło 
z wnętrza ziemi do wnętrza budynków, a w lecie w odwrotnym 
kierunku: z wnętrza budynków do wnętrza ziemi. Jako źródła 
ciepła wykorzystują przy tym wody powierzchniowe i podziemne, 
grunt lub powietrze atmosferyczne. Zasadę działania pompy 
ciepła przedstawiono na rysunku 19. 

Rys. 18. Schemat elektrowni 
geotermalnej - binarnej 
[www.ekoenergia.pl]

3-5 km Pobór gorącej 
wody

Zawrót wody 
zimnejStymulacja 

hydrauliczna

Wytwarzanie energii 
elektrycznejOdparowywacz 

amoniaku

Turbina

Elektrogenerator

Rys. 19. Zasada działania 
pompy ciepła 
[www.robmex.com.pl]

dolne źródło ciepła 
(środowisko naturalne) pompa ciepła

sprężanie

rozprężenie

parowanie  skraplanie 

system rozdziału i akumulacji 
ciepła (instalacja grzewcza 

budynku)

41



Energia Wodna
W dziedzinie wykorzystania zasobów odnawialnych, udział 
energetyki wodnej pozostawał praktycznie niezmienny w 
okresie lat 1973-2008. Brak istotnego wzrostu wyprodukowanej 
w ten sposób energii jest spowodowany przez skutki 
społeczne i ekologiczne. Pierwsza i najważniejsza przyczyna 
polega na tym, że elektrownie wodne zazwyczaj wymagają 
dużych działek ziemi dla zbiorników wodnych. Na przykład, 
dla funkcjonowania największej na świecie elektrowni wodnej w 
Chinach (Three Gorges Dam) przesiedlono około 1,5 miliona 
mieszkańców. Niemniej jednak, elektrownie wodne były i pozostają 
ważnym zasobem. Na przykład, w Norwegii, która ma niską 
gęstość zaludnienia, elektrownie wodne produkują ponad 90% 
wyprodukowanej energii.
Według danych Światowego Raportu o stanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w 2014 roku (Global Status Report.
Renewables 2015) w okresie pięciu lat (od końca 2008 do 2013) 
wykorzystanie wodnych zasobów energetycznych wzrosło o 
wiele więcej, niż w poprzednich 45 latach. Udział wykorzystania  
energii wody wśród innych źródeł energii w skali roku wynosi 
3,9% (wskaźnik ogólnoświatowy). Również w niektórych krajach 
obserwuje się tendencja do opanowania w tym kierunku 
bardziej drobnych zbiorników wodnych oraz systemów 
wieloturbinowych dla małych rzek. Tam również rośnie uznanie 
dla potencjału energetyki wody wraz z innymi technologiami 
odnawialnymi, takimi jak energia słońca i wiatru.

Osobliwości techniczne produkcji energii wodnej
Elektrownia wodna to zakład przetwarzający energię 
kinetyczną wody na energię elektryczną. Duże elektrownie 
są głównym źródłem energii wytwarzanej z energetyki 
wodnej, są budowane na rzekach o dużych przepływach, 
ich sprawność nawet dwukrotnie przewyższa sprawność 
elektrowni opalanych węglem. Energia w nich otrzymana jest 
tania, a proces jej wytworzenia nie jest obarczony skażeniem 
środowiska naturalnego. Ogólną budowę elektrowni wodnej 
przedstawia rysunek 20. Głównymi jej elementami są: zapora, 
kanał doprowadzający wodę do turbiny, turbina sprzężona 
z generatorem, budynek elektrowni, w którym znajdują się 
transformatory i z którego wyprowadzone są linie przesyłowe 
do sieci elektroenergetycznej.
Na rysunku 21 przedstawiono najczęściej spotykane typy elektrowni 
wodnych.
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Rys. 20. Schemat budowy 
elektrowni wodnej
[www.water.usgs.gov/edu]

zbiornik wody 

zapora

transformator

generator

pobor
kanal

turbina
odpływ

linie przesyłowe  

Rys. 21. Rodzaje elektrowni wodnych: a) przepływowa bez zbiornika,
b) regulacyjna z dużym zbiornikiem wodnym, c) zbiornikowа z małym zbiornikiem 
wodnym, d) kaskadowа, e) szczytowo-pompowа [www.agroenergetyka.pl]

a)
b)

c)

d)

e)
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Rok Liczba i opis obiektów 

1935 8100 (młyny, tartaki, elektrownie), 25 000 tam

1953 7230 obiektów, z których czynne były 6330

1982 2131 obiektów, z których 300 były eksploatowane

2006 676 małych elektrowni wodnych (do 10 MWt) o łącznej 
mocy 270 МWt

2012 717 małych elektrowni wodnych

2050 9975 małych elektrowni wodnych (prognoza)

W Unii Europejskiej oraz na świecie niema jednolitego kryterium 
podziału elektrowni wodnych ze względu na moc.
Mała energetyka wodna dzieli się na:

 ] piko elektrownie – moc do 4-8 kW (koncepcja);
 ] nano elektrownie – moc do 40 kW (koncepcja);
 ] mikro elektrownie – moc do 300 kW;
 ] mini elektrownie – moc od 301 kW do 1 MW;
 ] małe elektrownie – moc od 1001 kW do:

Czym są MEW?
 ] małe elektrownie wodne powstają zazwyczaj przy 
obiektach wybudowanych w celach innych niż 
energetyczne (retencja, nawadnianie);

 ] często wykorzystują już istniejące siłownie wodne (młyny, 
tartaki, folusze);

 ] najczęściej są to elektrownie przepływowe, w których 
produkcja energii jest ściśle uzależniona od chwilowych 
przepływów;

 ] są jedyną perspektywą wykorzystania potencjału 
energetycznego małych rzek bez konieczności zalewania 
dużych powierzchni.

Ciekawe statystyki rozwoju, upadku i perspektyw małych 
elektrowni wodnych we Wschodniej Polsce przedstawia 
poniższa tabela:

Mała energetyka wodna (MEW)

o 1,5 MW – Szwecja,
o 3 MW – Włochy,
o 5 MW – Polska,
o 12 MW – Francja,

o 15 MW – Indie,
o 25 MW – Chiny,
o 10 MW - Unia Europejska 

(ESHA, www.esha.be)

Tab. 9. 
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Według informacji Państwowej Agencji Ukrainy ds. 
Energoefektywności (http://saee.gov.ua/ae/hydroenergy), w 
Ukrainie stanem na rok 2015 działało 105 małych elektrowni 
wodnych o łącznej ustalonej mocy około 80 MWt, które 
wyprodukowały w 2014 roku 251 mln kWh. energii elektrycznej. 
Przy czym, należy zaznaczyć, że w latach 60-tych ubiegłego 
wieku w Ukrainie istniało ponad 1000 małych elektrowni 
wodnych. Istnieje możliwość odbudowania niektórych z nich.

Energia z biomasy
Biomasa to ogólna masa materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych 
i roślinnych w danym obszarze występowania. Pod tym pojęciem rozumie się także 
całość występującej w przyrodzie materii pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 
nie wliczając w to materii organicznej zawartej w kopalinach.

W biomasie roślinnej w procesie fotosyntezy akumulowana 
jest energia słoneczna. W jej skład wchodzą zarówno odpady 
z gospodarstw domowych, jak i pozostałości po przycinaniu 
zieleni miejskiej. Biomasa jest trzecim co do wielkości, najczęściej 
wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. Potencjał 
biomasy do celów energetycznych w Polsce jest najwyższy 
spośród wszystkich pozostałych źródeł odnawialnych.
Jej wykorzystanie w porównaniu do pozostałych źródeł jest 
dominujące także we wszystkich sektorach energetycznych 
w Polsce:

 ] w sektorze elektroenergetyki ok. 60% energii 
produkowanej ze źródeł odnawialnych stanowi 
energia wyprodukowana z biomasy. Największa część 
energii z biomasy generowana jest przy wykorzystaniu 
procesów współspalania w kondensacyjnych kotłach 
węglowych dużej mocy;

 ] w sektorze ciepłownictwa i chłodu ok. 95% energii 
produkowanej ze źródeł odnawialnych stanowi energia 
cieplna z biomasy. Energia cieplna generowana jest 
głównie przez rozproszone obiekty małej i średniej mocy 
nie przyłączone do sieci ciepłowniczej;

 ] w sektorze transportu ok. 100% energii ze źródeł odnawialnych 
pochodzi z biomasy. Są to biopaliwa I generacji, w tym 
bioetanol i biodiesel.

Obecnie w Ukrainie biomasa zajmuje nie więcej niż 1% 
w bilansie energetycznym, ale obserwuje się wysoki 
potencjał do wzrostu tego wskaźnika.

Osobliwości techniczne produkcji energii z biomasy

Różne rodzaje biomasy mają różne właściwości. Na cele 
energetyczne wykorzystuje się drewno i odpady z przerobu 
drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, 
produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, 
niektóre odpady komunalne I przemysłowe. Im suchsza 
oraz bardziej zagęszczona jest biomasa, tym większą ma 
wartość jako paliwo. W biogazowniach, oczyszczalniach 
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ścieków i na składowiskach odpadów powstaje biogaz 
będący mieszaniną metanu i dwutlenku węgla oraz innych  
gazów. Powstaje on w wyniku beztlenowej fermentacji 
substancji organicznych. Można go wykorzystywać na różne 
sposoby, m.in. do produkcji:

 ] energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach,

 ] energii cieplnej w przystosowanych kotłach,

 ] energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych.

Jeśli chodzi o postać ciekłą biomasy, to największe znaczenie 
odgrywają alkohole produkowane z roślin o dużej zawartości 
cukru oraz biodiesel produkowany z roślin oleistych. W wyniku 
fermentacji, hydrolizy lub pirolizy na przykład kukurydzy 
czy też trzciny cukrowej otrzymuje się etanol i metanol – 
biopaliwa, które mogą być następnie dodawane do paliw 
tradycyjnych.

Biopaliwa
stałe

Biopaliwa
gazowe

Biopaliwa płynne

• drewno odpadowe z leśnictwa i przemysłu drzewnego, a także odpadowe 
opakowania drewniane

• słoma zbożowa z roślin oleistych i strączkowych oraz siano
• plony z plantacji roślin energetycznych, np. wierzba, miskant olbrzymi, 

topinambur
• brykiety i pelety

• Biodiesel, oleje roślinne, bioetanol, biometanol

• biogaz z odpadów organicznych z gospodarstw rolnych (gnojowica, obornik), 
oraz z odpadów organicznych z zakładów przemysłowych (cukrownie, 
gorzelnie, browary)

• biogaz z wysypisk komunalnych i oczyszczalni ścieków
• biogaz z bioupraw (kukurydza, pszenżyto, lucerna, sorgo, burak pastewny, 

burak cukrowy, ziemniaki)

Tab.10.Rodzaje biomasy 
wykorzystywane do celów 

energetycznych Najpowszechniejszą konwersją termochemiczną jest 
bezpośrednie spalenie biomasy w postaci stałej. Spalanie 
jest procesem podczas którego energia chemiczna 
zawarta w paliwach jest przekształcana w energię cieplną 
przy udziale tlenu.
Gazyfikacja to process, podczas którego powstaje gaz 
drzewny (holzgas).
Piroliza to proces, którego produktem jest bioolej. Następuje 
przy bardzo szybkim podgrzaniu substratu do temperatury 500- 
1300 °C i potraktowaniu go wysokim ciśnieniem (pomiędzy 50 
a 150 atmosfer).
Drugą możliwością produkcji biopaliw jest przeprowadzenie 
konwersji biochemicznej:

 ] fermentacja anaerobowa (beztlenowa, metanowa), której 
produktem jest biogaz składający się w głównej mierze z me-
tanu, dwutlenku węgla i azotu. Podczas fermentacji do 60% 
masy organicznej zamieniana jest w biogaz. Wyróżniamy fer-
mentację mokrą i suchą;
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Rys. 22.  Rodzaje 
przekształcania biomasy 
na energię  
[www.zielonaenergia.eco.pl]
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 ] fermentacji alkoholowej, której produktem jest alkohol 
etylowy i dwutlenek węgla. Polega ona na rozkładzie 
węglowodanów pod wpływem enzymów wytwarzanych 
przez drożdże. Wytworzony alkohol etylowy po odwodnieniu 
nadaje się jako dodatek do benzyn lub ich substytut.
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Rys.23. Schemat biogazowni 
rolniczej 
[www.biopowersa.pl]
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Biopaliwo Roślina Proces konwersji Zastosowanie

Bioetanol Zboża, ziemniaki, 
topinambur Hydroliza i fermentacja Substytut i/lub dodatek 

do benzyny

Bioetanol Buraki cukrowe Fermentacja Substytut i/lub dodatek 
do benzyny

Bioetanol
Uprawy 
energetyczne, słoma, 
roślin trawiaste

Obróbka wstępna, hydroliza i 
fermentacja

Substytut i/lub dodatek 
do benzyny

Biometanol Uprawy 
energetyczne

Gazyfikacja lub synteza 
metanolu Ogniwa paliwowe

Olej roślinny Rzepak, słonecznik - Substytut i/lub dodatek 
do oleju napędowego

Biodiesel Rzepak, słonecznik Estryfikacja Substytut i/lub dodatek 
do oleju napędowego

Bioolej Uprawy 
energetyczne Piroliza

Substytut oleju 
napędowego lub 
benzyny

Tab. 11.  Rodzaje biopaliw i surowce do ich produkcji

W 2013 roku w zakładzie hodowli świń „Danosza” w rejonie kałuskim obwodu iwano-
frankiwskiego zaczęła działać biogazownia o mocy 1,1 MWt. Instalacje biogazowe, 
pracujące na odpadach funkcjonowania fermy, wykorzystuje się do produkcji 
biometanu – 10 980 m3/dzień, energii elektrycznej – 1 166 kWt/godz oraz energii cieplnej 
– 1 200 kWt/godz, przy czym roczne oszczędzanie gazu ziemnego wynosi ponad 1,5 mln. m3. 
Pozytywnymi skutkami funkcjonowania biogazowni są zmniejszenie oddziaływania 
na środowisko naturalne drogą ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, 
fermentacji i przeróbki obornika (w wyniku otrzymuje się organiczny nawóz 
wysokiego gatunku bez nieprzyjemnego zapachu). Również zoptymalizowano 
wykorzystanie świńskiego obornika w postaci cennego nawozu oraz sprowadzono do 
minimum wydatki na zasoby paliwowo-energetyczne dzięki  własnej produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej z odpadów biologicznych. Łączna wartość projektu wyniosła 6 
mln euro.

We wrześniu 2011 oficjalnie uruchomiono biogazownię rolniczą w miejscowości 
Uhnin w województwie lubelskim o mocy 1,27 MW. Elektrownia w Uhninie może 
wyprodukować rocznie około 10 tys. MWh, co wystarczy na pokrycie rocznego 
zapotrzebowania na energię dla 19 tys. mieszkańców okolicznych gmin. Cała 
inwestycja kosztowała 18 mln zł, z czego 10 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Dobrym przykładem jest projekt „Eko-Energia w gminie Konopnica i Jastków”, 
gdzie z funduszy EFRR z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego gminy otrzymały 6498918,49 zł na dofinansowanie instalacji 864 
zestawów kolektorów słonecznych oraz 50 pieców na biomasę. Beneficjentami 
projektu zostały te gospodarstwa i domy mieszkalne, które zgłosiły chęć udziału 
w projekcie. Realizacja projektu zakończy się w połowie 2015 roku, a cała wartość 
projektu wynosi 7 645 786,46 zł.

Fot. 5. Biogazownia 
„Danosza”
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Energetyczne wykorzystanie odpadów
Odpady wykorzystywane do produkcji energii są powszechnie 
dostępne i tanie w pozyskaniu. Dzięki ich zagospodarowaniu 
redukuje się efekt cieplarniany, a także pomaga w 
zagospodarowaniu terenów skażonych, składowisk oraz 
nieużytków. 
Obecnie większość odpadów komunalnych poddaje się 
selektywnej zbiórce. Frakcje nadające się do recyklingu 
oddzielane są od tzw. frakcji mokrej, która zostaje 
przewieziona na składowisko odpadów.
Składowisko odpadów (potocznie wysypisko śmieci) 
– to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami 
obiekt budowlany, przeznaczony do zorganizowanego 
deponowania odpadów ze znanymi charakterystykami. 
Czyli teoretycznie odpady powinny mieć charakterystyki, 
znane i zrozumiałe fachowcom, jeśli odpady mają nie 
zbadane charakterystyki, to takie składowiska odpadów 
nie mogą wykorzystywać się do recyklingu i późniejszego 
wykorzystania energetycznego. Schemat nowoczesnego 
składowiska przedstawia rysunek 24.

Rys. 24. Schemat składowiska 
odpadów z odzyskiem 
biogazu    
[www.greenworld.serwus.pl]

WARSTWA          ZWIRU

Ugniatanie i przesypywanie 
odpadów warstwą ziemi
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WODA GRUNTOWA

ODPADY

GRUNT

USZCZELNIENIE GLINA 60 cm

WARSTWA OCHRONNA 70cm

Zagęszczanie odpadów, wpływa na pełne wykorzystanie 
pojemności składowiska, zmniejszenie zagrożenia 
pożarowego, redukcja lekkich odpadów unoszonych przez 
wiatr, zapewnienie utwardzonego, bezpiecznego podłoża 
dla pojazdów dostarczających odpady oraz zapewnienie 
warunków beztlenowych do rozkładu substancji organicznych.
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Rys. 25.Schemat pozyskiwania 
gazu wysypiskowego 

[www.powermin.nic.in]
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Z odpadów komunalnych, przemysłowych oraz 
wielkogabarytowych (po wyselekcjonowaniu wysokokalorycznych 
oraz przetworzeniu) można uzyskać  paliwo alternatywne 
(RDF Refuse Derived Fuel). Paliwa te są bardzo dobrym 
zamiennikiem paliw pochodzących z przetwórstwa ropy 
naftowej, gazu ziemnego oraz węgla kamiennego. Są 
bowiem tanie w produkcji i sprzedaży, a także są przyjazne 
środowisku. W zależności od wartości opałowej i wielkości 
klasyfikuje się je do użytku w piecach fluidalnych (instalacji 
przemysłowej) oraz cementowniach. Przetwarzanie 
odpadów do uzyskania paliwa formowanego przebiega 
(Rys. 26) w następujących etapach: wstępne rozdrabnianie 
(eliminacja zbyt długich i dużych elementów), rozdzielenie 
(segregacja balistyczna wydzielenie ferromagnetyków i nie-

Uzyskiwany gaz składowiskowy składa się z metanu (45-
65%), dwutlenku węgla (25-40%), azotu (7-10%) oraz 
pozostałych domieszek. Aby energetycznie wykorzystać 
taki gaz trzeba go wcześniej dostosować do odpowiednich 
wymogów jakościowych. Proces ten polega na usunięciu 
H2S, sprężeniu do 35 bar, separacji CH4 i CO2 oraz usunięciu 
halogenowodorów metodą absorpcji na węglu aktywnym. 
Schemat pozyskiwania i przetwarzania gazu wysypiskowego 
przedstawia rysunek 25.
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Rys. 26. Schemat 
produkcji paliw 
alternatywnych (RDF)

ferromagnetyków), rozdrabnianie końcowe (wyselekcjonowana 
frakcja płaska - głównie folie oraz frakcja opakowaniowa 
przygotowana do finalnego rozdrobnienia i przetworzenia na 
paliwo). Zaletą paliwa RDF jest między innymi niezależność 
energetyczna, bowiem produkowane może być z surowców 
kopalnych własnych oraz produktów rolnych. Kolejnym plusem 
jest zmniejszenie emisji związków toksycznych do atmosfery 
w porównaniu z paliwami ropopochodnymi. Walorem 
dodatkowo jest niski koszt eksploatacji paliw alternatywnych.
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Termoelektryczność
Termoelektryczność jest perspektywicznym kierunkiem 
energetyki, a w niektórych wypadkach termoelektryczna 
generacja prądu jest jedyną dostępną drogą przekształcenia 
energii cieplnej na elektryczną. Generatory, stworzone na 
podstawie efektu termoelektrycznego, są wykorzystywane 
nie tylko do przekształcenia ciepła słonecznego na energię 
elektryczną, ale również ciepła, wydzielanego z innych źródeł, 
jak oto na przykład, gazów samochodowych, wód termalnych, 
procesów urządzeń przemysłowych oraz nawet ludzkiego ciała. 
Moduły termoelektryczne również mogą być wykorzystane do 
chłodzenia, w tym w lodówkach. Urządzenia termoelektryczne 
są zrobione z twardego materiału bez części ruchomych, więc 
ze względu na bardzo wysoką niezawodność, one są szeroko 
stosowane w postaci chłodnic czujników podczerwonych, 
procesorów komputerowych etc.
Współczynnik sprawności generatorów termoelektrycznych jest 
dosyć niski (wskaźniki przemysłowe znajdują się w granicach 
3-8%), jednak przy tym należy uwzględniać, że one przetwarzają 
energię elektryczną z ciepła, wyrzucanego do środowiska 
naturalnego z różnych źródeł. Dlatego wykorzystanie takiego 
ciepła nie tylko daje nam energię elektryczną, ale również 
zmniejsza „efekt cieplarniany”, co dzisiaj jest niezwykle aktualne 
ze względów ekologicznych.
Dziś generatory termoelektryczne są praktycznie niezamienne 
do produkcji energii w aparatach kosmicznych, one również 
pozwalają istotnie oszczędzać paliwo w samochodach 
kosztem odbioru ciepła zużytych gazów, a także wykonują 
szereg innych funkcji.

Na zdjęciu – innowacyjny podczerwony elektryczny foliowy element grzejny 
„Indygo”, zrobiony z materiałów elektroizolacyjnych i tkanek z wmontowanym 
promiennikiem promieni podczerwonych. 
Projektantem „Indygo” jest firma „Induktor” (m. Iwano-Frankiwsk). Zasada pracy 
urządzenia jest analogiczna do działania światła słonecznego, energia promieni 
którego jest pochłaniana przez oświetlane powierzchnie, ciała ludzkie i zwierzęce 
oraz oddawana do powietrza. 
„Indygo” można wykorzystywać w mieszkaniach, biurach, pomieszczeniach 
produkcyjnych. Atutami tego innowacyjnego rozwiązania są znaczne 
oszczędzanie energii elektrycznej (≈75%) w porównaniu do zwykłych elektrycznych 
i gazowych urządzeń grzewczych; opłacalność w ciągu 1-1,5 sezonu dzięki 
niskim wydatkom eksploatacyjnym. Podczerwone urządzenie jest bezpieczne 
dla środowiska ze względu na brak produktów spalania (a zatem – brak emisji 
СО2 do atmosfery), kurzu oraz innych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Fot. 6. Innowacyjny 
podczerwony elektryczny 

foliowy element grzejny 
„Indygo” 
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Prosument
Termin prosument jest połączeniem angielskich wyrazów 
prosumer (producent) oraz consumer (konsument). 
Prosument w przyrodzie jest zarówno producentem 
jak i konsumentem. W ujęciu energetycznym oznacza 
użytkownika, który produkuje i zużywa energię na własny 
użytek oraz sprzedaje jej nadwyżkę do sieci energetycznej. 
Korzyści płynące z przekształcenia domu w budynek 
prosumencki polegają głównie na możliwości produkcji 
energii z powszechnie dostępnych odnawialnych źródeł. 
Początkowe koszty montażu instalacji są niestety nadal 
dość wysokie, jednak większość instalacji nie wymaga zbyt 
częstej konserwacji, dzięki czemu w okresie użytkowania nie 
ponosimy dodatkowych kosztów i możemy produkować 
energię za darmo. Pozwala to na częściowe uniezależnienie 
się od dostawców energii i oszczędność pieniędzy. 
Dodatkowo mikroinstalacje wpływają na ograniczenie emisji 
dwutlenku węgla i ochronę środowiska.

Rynek zielonej energii

W łańcuchu dostaw energii elektrycznej, od producenta 
do konsumenta, działającym się na polskim rynku, można 
wyróżnić organy pośredniczące (Rys. 27).

Wytwórcy energii 
elektrycznej 
(elektrownie, 
instalacje OZE

Klienci – 
odbiorcy energii 

elektrycznej

Sieć dystrybucyjna, 
rozdzielcza

(Operator Systemu 
Dystrybucyjnego –
np. Enea, Energa, 

Tauron, PGE)

Sieć przesyłowa 
(Operator Systemu 

Przesyłowego –
Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne 
SA)

Rys. 27. Łańcuch dostaw 
energii elektrycznej 
w Polsce

Producent energii, korzystając z usługi przesyłowej, przesyła 
fizyczną energię elektryczną za pośrednictwem sieci do 
klienta, który uiszcza opłatę nie tylko za energię, ale także 
za jej dostarczenie „do gniazdka”.
Ceny świadectw pochodzenia zielonej energii na TGE 
ulegają ciągłej zmianie. Najbardziej aktualne dane znajdują 
się na stronie internetowej www.tge.pl.
Aby na większą skalę opłacalna była produkcja energii 
elektrycznej z OZE wprowadza się różne systemy wsparcia dla 
producentów, takie jak system kolorowych certyfikatów lub 
stałe taryfy gwarantowane (tzw. feed in tariff). Ważne jest, aby 
te przepisy były przejrzyste i dawały szansę na konkurowanie 
producentom zielonej energii z wielkimi koncernami 
energetycznymi, które zmonopolizowały rynek energii.

Rynek zielonej energii w Polskie 
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Rys. 28. Struktura rynku 
energetycznego. 
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Rynek zielonej energii w Ukrainie
Według prawa ukraińskiego, działalność rynku energii 
elektrycznej Ukrainy opiera się na zasadach bezpieczeństwa 
energetycznego kraju oraz ochrony praw i interesów 
konsumentów, efektywności energetycznej ochrony środowiska 
naturalnego, uczciwej konkurencji, równości praw do 
sprzedaży i kupna energii elektrycznej, niedyskryminacyjnego 
i przejrzystego dostępu do sieci elektrycznych, a także 
niedyskryminacyjnego dostępu do rynku energii elektrycznej.
Uczestnikami rynku energii elektrycznej są:
producenci energii elektrycznej – podmioty gospodarcze, 
posiadające  urządzenia do generacji energii, produkujący 
energię elektryczną w celu jej sprzedaży na rynku;
dostawcy energii elektrycznej  – podmioty, które dostarczają 
energię elektryczną na przymocowanym terytorium i są 
zobowiązane zawrzeć umowę na dostarczanie energii 
elektrycznej z dowolnym ulokowanym na tym terytorium 
konsumentem, który do nich zwrócił się  (gwarantowani 
dostawcy energii elektrycznej to są przeważnie firmy typu 
regionalnych dostawców energii obłenergo), a także podmioty, 
zapewniające dostarczanie energii elektrycznej konsumentom 
kwalifikowanym na warunkach, określonych na podstawie 
porozumienia z nimi, lub wykorzystują energię elektryczną na 
własne potrzeby (niezależni dostawcy energii elektrycznej);
przedsiębiorstwa transportu energii elektrycznej – podmioty 
gospodarcze, zajmujące się transportem energii elektrycznej 
na podstawie licencji;
przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej  – podmioty 
gospodarcze, zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej 
na podstawie licencji;
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konsumenci – podmioty gospodarcze (osoby prawne i osoby 
fizyczne-przedsiębiorcy), a także osoby fizyczne (gospodarstwa 
domowe), które wykorzystują energię elektryczną na własne 
potrzeby na mocy umów o dostarczaniu energii elektrycznej z 
dostawcą energii lub na innych podstawach, przewidzianych 
prawem. 
Osobną grupę uczestników rynku stanowią gwarantowani 
nabywcy – podmioty gospodarcze, kupujące energię elektryczną 
u producentów, dla których ustalono „zieloną” taryfę.
Hurtowy rynek energii elektrycznej jest reprezentowany przez 
firmę Przedsiębiorstwo Państwowe „Energorynek”, która 
dokonuje operacje kupna-sprzedaży energii elektrycznej oraz 
Narodową Spółkę Energetyczną „Ukrenergo”, która zapewnia 
przesył energii elektrycznej poszczególnym dostawcom 
regionalnym oraz na eksport.
Regulatorem rynku hurtowego występuje Narodowa Komisja 
Ukrainy ds. Regulowania Energetyki, pełniąca państwową 
regulację w zakresach elektroenergetyki i usług komunalnych. 
Do funkcji Narodowej Komisji również należy licencjonowanie 
i regulacja działalności podmiotów będących monopolami 
naturalnymi; zapewnienie przeprowadzenia polityki cenowej 
i taryfowej, ochrona praw konsumentów, wprowadzenie 
reguł korzystania z energii elektrycznej. 
Głównym organem w systemie centralnych organów 
władzy wykonawczej, który kształtuje i zapewnia realizację 
polityki państwowej w sektorze elektroenergetycznym, jest 
Ministerstwo Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy.
Specjalizowanym organem centralnym władzy wykonawczej, 
zapewniającym realizowanie polityki państwowej w zakresie 
skutecznego wykorzystania zasobów paliwowych, oszczędzania 
energii, odnawialnych źródeł energii i alternatywnych rodzajów 
paliwa jest Państwowa Agencja ds Efektywności Energetycznej 
i Oszczędzania Energii Ukrainy (Derżenergoefektywnosti 
Ukrainy). Działalność tej agencji jest koordynowana przez 
Rząd Ukrainy za pośrednictwem Ministerstwa Rozwoju 
Gospodarczego i Handlu Ukrainy.

Rynek energii elektrycznej Ukrainy zawiera następujące 
części składowe:
rynek „na dobę do przodu”, na którym producenci, dostawcy 
energii, przedsiębiorstwa transportu energii elektrycznej, 
przedsiębiorstwa dystrybucji energii elektrycznej i gwarantowany 
nabywca kupują/sprzedają energię elektryczną (produkty 
energii elektrycznej) podczas zorganizowanych licytacji na 
następną po dniu przeprowadzenia licytacji dobę poprzez 
zawarcie umów z operatorem rynku;
rynek bilansujący, zorganizowany przez operatora 
systemowego w celu zrównoważenia objętości produkcji 
(sprzedaży) i importu, konsumpcji i eksportu energii elektrycznej, 
uregulowania ograniczeń systemowych w zjednoczonym 
systemie energetycznym Ukrainy;
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rynek umów dwustronnych, na którym kupna-sprzedaży 
energii elektrycznej dokonuje się na podstawie umów 
dwustronnych (poza rynkiem „na dobę do przodu”, rynkiem 
bilansującym oraz detalicznym rynkiem energii elektrycznej). 
W szczególności, na tym rynku gwarantowani nabywcy 
kupują energię elektryczną zgodnie z „zieloną” taryfą;
detaliczny rynek energii elektrycznej, w ramach którego 
końcowi konsumenci energii elektrycznej kupują energię 
elektryczną od dostawców energii;
rynek usług pomocniczych, na którym operator systemowy 
nabywa usługi pomocnicze do zapewnienia stałej i niezawodnej 
pracy zjednoczonego systemu energetycznego Ukrainy oraz 
jakości energii elektrycznej odpowiednio do ustalonych 
standardów u dostawców takich usług.
Energia elektryczna, wyprodukowana na obiektach, 
wykorzystujących alternatywne źródła energii (poza gazem 
hutniczym i koksowniczym, a w przypadku energii wody – 
wyprodukowaną tylko na mikro-, mini- i małych elektrowniach 
wodnych), może być sprzedana przez jej producentów na 
rynku umów dwustronnych, na rynku „na dobę do przodu” 
oraz na rynku bilansującym według cen, które ukształtowały 
się na odpowiednich rynkach.

Rys. 29. Schemat rynku 
energetycznego 

w Ukrainie
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Rys. 30. Udział nośników 
energii odnawialnej 
w łącznym pozyskaniu 
energii pierwotnej ze źródeł 
odnawialnych w 2013 r. [GUS]

Biopaliwa state

Biopaliwa ciekłe

Energia wiatru

Energia wody

Biogaz

Odpady komunalne

Energia geotermalna

Energia słoneczna

Potencjał wykorzystania OZE

Potencjał wykorzystania OZE w Polsce
Ustalając potencjał w każdym z obszarów energetyki, należy 
wyznaczyć go w kilku aspektach:

 ] potencjał teoretyczny, czyli całość potencjalnej energii 
występującej na danym terytorium w danej postaci (np. 
każda kropla wody, która płynie przez obszar gminy),

 ] potencjał techniczny, czyli  taki, który jest możliwy 
do przetworzenia na energię użyteczną dla człowieka 
w oparciu o istniejące technologie,

 ] potencjał ekonomiczny, czyli taki, który jest uzasadniony 
do wykorzystania w oparciu o rachunek ekonomiczny,

 ] potencjał ZR (zrównoważonego rozwoju), czyli taki, które-
go wykorzystanie zapewni równowagę pomiędzy celami 
ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.

Na zasoby energii słonecznej istotny wpływ wywierają 
warunki klimatyczne wynikające z położenia 
geograficznego. W Polsce mamy do czynienia z dużymi 
wahaniami rozkładu promieniowania słonecznego w skali 
roku, charakteryzującymi się spadkiem potencjału energii 
Słońca w okresie zimowym. Ważnymi i decydującymi dla 
rozwoju źródeł energii przetwarzających energię słoneczną 
są parametry takie jak natężenie promieniowania 
słonecznego, nasłonecznienie (wyrażające ilość energii 
słonecznej padającej na jednostkę powierzchni w określonym 
czasie) oraz usłonecznienie (jest to czas, w którym promienie 
słoneczne padają bezpośrednio na powierzchnię ziemi, 
wyrażany w godzinach).

Pompy ciepła

57



1000

747 767 786

1050 1100 1150
Rys. 31. Potencjał 

wykorzystania energii 
słonecznej w Polsce

[www.mieszkajenergooszczednie.pl]

Zasoby energetyczne wód zależą przede wszystkim 
od wielkości przepływu i spadku rzek. Innymi istotnymi 
czynnikami w hydroenergetyce są:

 ] uwarunkowania przyrodniczo – krajobrazowe,
 ] zmienność spadków związana z zarządzaniem zbiornikami 
wodnymi,

 ] sprawność stosowanych urządzeń,
 ] ograniczenia techniczne,
 ] konieczność zapewnienia nienaruszalnych przepływów,
 ] pobór wody do celów nieenergetycznych (komunalnych, 
rolniczych).

Największy potencjał energii wodnej w Polsce posiada Wisła 
wraz z dopływami. Jednakże istnieje ogromna ilość dostępnych 
lokalizacji dla małych elektrowni wodnych na mniejszych 
rzekach w całym kraju. Do głównych rzek w województwie 
lubelskim (o przepływach powyżej 20 m3/s) należą Wisła na całej 

Potencjał wykorzystania energii słonecznej w Polsce 
przedstawiono na rysunku 31. Najdogodniejsze warunki 
słoneczne występują na Lubelszczyźnie. Istotny wpływ na poziom 
usłonecznienia ma zachmurzenie, które na terenie województwa 
lubelskiego na ogół nie przekracza 65%. Najniższe zachmurzenie 
odnotowuje się w pasie ciągnącym się od Zamościa po 
Sandomierz, najwyższe natomiast w rejonie Puław. Szacuje się, 
że z instalacji o mocy 1 MWp można uzyskać ok. 900-950 MWh 
energii elektrycznej w warunkach optymalnych.

Warszawa

Białystok

Łódź

Poznań

Szczecin

Gdańsk

Bydgoszcz

Rzeszów

Lublin

Kraków

Wrocław

kWh/m2
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długości granicy województwa, Wieprz na odcinku Lubartów – 
ujście do Wisły oraz Bug na całej długości granicy państwa. Duży 
potencjał znajduje się na rzekach o mniejszych przepływach, 
są one wykorzystywane jednak w niewielkim stopniu. W całej 
Polsce istnieje bardzo dużo urządzeń hydrotechnicznych, 
które można by wykorzystać do budowy małych elektrowni 
wodnych, aby przeprowadzić ich modernizację potrzebne 
są odpowiednie nakłady finansowe. Na terenie Lubelszczyzny 
jest wiele pozostałości po starych siłowniach wodnych, m.in. 
szlak młynów na rzece Bystrej oraz młyny wodne na Roztoczu. 
W całej Polsce na początku XX w było ponad 8000 obiektów 
hydroenergetycznych,  wykorzystujących energię wody, 
takich jak młyny, tartaki, elektrownie. Obecnie jest to około 700 
obiektów.

Rys. 32. Zasoby energii 
spadku wód w Polsce

TW
h

Potencjał 
hydroenergetyczny teoretyczny techniczny

Wisła z dopływami: 16 457 9 270

Wisła 9 305 6 177

Dopływy lewobrzeżne 892 513

Dopływy prawobrzeżne 4 914 2 580

Odra z dopływami: 5 966 2 400

Odra 2 802 1 273

Dopływy lewobrzeżne 1 615 619

Dopływy prawobrzeżne 1 540 507

Rzeki przymorza 582 280

RAZEM 23 005 11 950

potencjał
teoretyczny

potencjał
techniczny

potencjał
ekonomiczny

polskie
zapotrzebowanie

na energię

23 12,5 5 752,6

GWh/rok

Tab. 12. Potencjał energetyki 
wodnej w Polsce 
[www.zielonaenergia.eco.pl]

59



I

I

IV

IV

IV

V

V

II

II

III

III

Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce są bardzo 
obiecujące, na co wskazują uzyskane wyniki badań prowa-
dzonych w IMGW, na podstawie wieloletnich obserwacji kie-
runków i prędkości wiatru prowadzonych na profesjonalnej 
sieci meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej.

Uprzywilejowanymi w Polsce rejonami pod względem 
zasobów wiatru są:  

 ] środkowe, najbardziej wysunięte na północ części 
wybrzeża od Koszalina po Hel, 

 ] rejon wyspy Wolin, 
 ] Suwalszczyzna, 
 ] środkowa Wielkopolska i Mazowsze, 
 ] Beskid Śląski i Żywiecki, 
 ] Bieszczady i Pogórze Dynowskie
Obszar Polski został podzielony na 5 stref wietrzności  
(Rys. 33):

• I strefa – vśr. ≥ 5 m/s,
• II strefa – vśr.od 4,5 m/s do 5 m/s,
• III strefa – vśr.od 4 m/s do 4,5 m/s,
• IV strefa – vśr.od 3,5 m/s do 4 m/s,
• V strefa – vśr.od 3 m/s do 3,5 m/s.

Strefa:

Rys. 33. Strefy wietrzności w 
Polsce [IMGW]

І – wybitnie korzystna
ІІ – bardzo korzystna
ІІІ – korzystna
IV – mało korzystna
V – niekorzystna
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Potencjał energii geotermalnej w Polsce:

 ] Polska należy do najzasobniejszych krajów Europy pod 
względem objętości wód geotermalnych,

 ] Wody geotermalne znajdują się na ok. 75% powierzchni 
terytorium kraju,

 ] Temperatura złóż waha się w granicach 20 - 120°C,

 ] Najbardziej zasobny jest region grudziądzko-warszawski,

 ] Stopień geotermiczny w Polsce: 30 - 70 m,

 ] Gradient geotermiczny w Polsce: 15 - 35°C/km,

 ] Główną przeszkodą są zarówno warunki wydobycia 
jak i ekonomiczna strona tego typu przedsięwzięcia.

TW
h

Rys. 34. Zasoby 
geotermalne w Polsce 
[www.zielonaenergia.eco.pl]

potencjał
teoretyczny

potencjał
techniczny

potencjał
ekonomiczny

polskie
zapotrzebowanie

na energię

33101 560 70 752,6
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Rys. 35. Wykorzystanie 
energii geotermalnej 
w Polsce: 1. Pracujące 
ciepłownie geotermalne, 
2. Geotermalne systemy 
grzewcze w realizacji, 
3. Uzdrowiska stosujące 
wody geotermalne, 4. 
Geotermalne ośrodki 
rekreacyjne, 
5. Geotermalne ośrodki 
rekreacyjne w realizacji 
[Polskie Stowarzyszenie 
Geotermiczne]
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Rys. 36. Powierzchnia 
przydatna pod uprawę 

biomasy w Polce (w 
hektarach) [GUS]

Na terenie województwa lubelskiego biomasę wykorzystuje się 
głównie do produkcji energii cieplnej, w tym celu w procesie 
bezpośredniego spalania stosuje się drewno pochodzenia 
leśnego i przemysłowego oraz słomę. Dotychczas rośliny 
energetyczne miały marginalne znaczenie dla tego procesu. 
Na Lubelszczyźnie istnieje niewiele biogazowni rolniczych. 
W Uhninie zakład o mocy 1,2 MW do produkcji biogazu jak 
substraty stosuje kiszonkę z kukurydzy, żyta i traw oraz wywary 
gorzelniane i pulpę ziemniaczaną. Na wysypisku komunalnym 
w Rokitnie pozyskiwany jest biogaz, który wykorzystuje 
do produkcji energii elektrycznej się za pomocą 
generatorów  o mocy 0,5 MW, ale jest to jedyna tego 
typu instalacja w województwie.
Potencjał możliwości pozyskania biomasy w Polsce 
przedstawia mapa na rys. 36, zużycie biopaliw ciekłych 
przedstawiono w formie wykresu na rys. 37.
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Rys. 37. Zużycie krajowe 
biopaliw ciekłych w latach 
2008 – 2013 w Polsce [GUS]

Rys. 38. Miejsce Ukrainy 
w energię odnawialną

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wpisuje się 
w realizację podstawowych celów polityki energetycznej 
w Polsce. Realne szanse na wykorzystanie potencjału OZE 
wymagają znaczącego zaangażowania państwa i podjęcia 
strategicznych decyzji politycznych i gospodarczych, a także 
współpracy na poziomie lokalnym i regionalnym. Podstawą 
współpracy w obszarze OZE jest przestrzeganie zasady 
zrównoważonego rozwoju i wykreowanie strategii w danym 
regionie (województwo, powiat, gmina), w odniesieniu do 
prawa europejskiego i polskiego.

Potencjał wykorzystania OZE w Ukrainie
Ukraina odziedziczyła z czasów ZSRR sieć dużych elektrowni 
wodnych (kaskady elektrowni wodnych na Dnieprze oraz 
Dniestrze, Południowy Bug). Z uwzględnieniem tego wskaźniki 
wykorzystania potencjału energetyki odnawialnej w Ukrainie 
praktycznie dorównują wskaźnikom Polski. Natomiast obserwuje 
się istotne opóźnienie Ukrainy w kontekście rozwoju OZE w 
porównaniu z Niemcami, Austrią i krajami skandynawskimi.

w tym dużych 
elektrowni 
wodnych

Ukraina

Polska

USA

Niemcy

Austria

Finlandia

Szwecja
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Według informacji Ministerstwa Energetyki i Przemysłu 
Węglowego Ukrainy, produkcja energii elektrycznej 
z odnawialnych źródeł energii (OZE) w Ukrainie w 2013 roku 
w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła dwukrotnie, 
aczkolwiek stanowi dosyć znikomą część w ogólnej liczbie 
wyprodukowanej energii elektrycznej. Udział energii 
elektrycznej, wyprodukowanej z wykorzystaniem energii 
wiatru, słońca, biomasy oraz na małych elektrowniach 
wodnych (nie licząc energii, wyprodukowanej przez duże 
elektrownie) w ogólnej liczbie produkcji energii elektrycznej 
wzrósł z 638 mln 600 tys. kWh. (0,32%) w 2012 roku do 1 mln 
247 tys. kWh. (0,64%) w 2013 roku. 

Jak zaznacza się w Narodowym planie działań energetyki 
odnawialnej do 2020 roku, zatwierdzonym rozporządzeniem 
Gabinetu ministrów Ukrainy od 01.10.2014, obecnie roczny 
techniczny osiągalny energetyczny potencjał odnawialnych 
źródeł energii w Ukrainie, według obliczeń Instytutu Odnawianej 
Energetyki Narodowej Akademii Nauk, osiąga 68,6 mln ton 
ekwiwalentu ropy naftowej, co stanowi około 50 % ogólnego 
zużycia energii w Ukrainie. Głównymi kierunkami użycia 
odnawialnych źródeł energii w Ukrainie są: wiatrowa 
energia, słoneczna energia, energia rzek, energia biomasy, 
geotermalna energia, energia przyrodniczego środowiska 
naturalnego z użyciem pomp ciepła.

Na koniec 2014 roku łączna moc elektryczna obiektów 
energetyki odnawialnej, działających zgodnie z «zieloną» 
taryfą, w Ukrainie wynosiła 2008 MWt, z których łączna moc 
farm wiatrowych – 1172 MWt, elektrowni słonecznych – 485 
MWt, małych elektrowni wodnych – 251 MWt, obiektów 
produkujących energię elektryczną z biomasy i biogazu – 
100 MWt. Moc obiektów, produkujących energię cieplną z 
odnawialnych źródeł energii, przekroczyła 1462 MWt.

Roczny potencjał techniczny energii ze źródeł odnawialnych 
w Ukrainie przedstawiono w tabeli poniżej (ilość 
wyprodukowanej energii z OZE na rok zestawiono z ilością 
paliwa umownego na rok).
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№ Kierunki wdrożenia OZE

Roczny potencjał 
techniczny energii ze 
źródeł odnawialnych

mld  kWh/
rok

mln ton 
p.u./rok

1. Energetyka wiatrowa 79,8 28,6

2. Energetyka słoneczna, w tym: 38,2 6,0

2.1 ▲ elektryczna 5,7 6,0

2.2 ▲ cieplna 32,5 4,0

3. Mała energetyka wody 8,6 3,0

4. Bioenergetyka, w tym: 178,0 31,0

4.1 ▲ elektryczna 27,5 10,3

4.2 ▲ cieplna 151,0 20,7

5 Geotermalna energetyka 
cieplna 97,6 12,0

6. Energetyka środowiska 146,3 12,0

Ogólny wskaźnik zastępstwa tradycyjnych 
zasobów paliwowo-energetycznych 548,5 98,0

Energetyka słoneczna  

Jak już było powiedziano wyżej, średnioroczny potencjał energii 
słonecznej w Ukrainie (1 235 kWh/m), przy czym w rejonach 
górskich obwodu iwanofrankowskiego – jest dosyć wysoki i o wiele 
przekracza istniejący potencjał w Niemczech (1000 kWh/m) 
czy w Polsce (1 080 kWh/m). To świadczy o dobrych 
możliwościach dla efektywnego wykorzystania urządzeń 
ciepłoenergetycznych na terenie Ukrainy. 
Jak twierdzi się na specjalistycznym portalu                                                                     
www.siriusone.net/index.php, efektywne wykorzystanie 
instalacji słonecznej to możliwość pracować ze sprawnością 
50% i więcej. W obwodach południowych Ukrainy taka 
możliwość istnieje w ciągu 9 miesięcy (od marca do 
listopada), a w obwodach północnych – w ciągu 7 miesięcy 
(od kwietnia do października). W zimie efektywność pracy 
obniża się, lecz nie znika. W warunkach klimatu ukraińskiego, 
zatem, instalacje słoneczne działają przez cały rok, co 
prawda ze zmienną  efektywnością. W związku z tym warto 
przyjrzeć się sumarycznemu rocznemu potencjału energii 
słonecznej na terenie Ukrainy.

Tab. 13. Roczny potencjał 
techniczny energii ze źródeł 
odnawialnych w Ukrainie. 
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Zrealizowane w ostatnich latach projekty eksperymentalne 
wykazały, że roczna produkcja energii cieplnej w warunkach 
Ukrainy wynosi 500-600 kWh/m2. Ze względu na ogólnie przyjęty 
na Zachodzie potencjał wykorzystania kolektorów słonecznych 
(1 m2 na osobę), a także współczynnik sprawności instalacji 
słonecznych w warunkach klimatycznych Ukrainy, że roczne 
zasoby zaopatrzenia w ciepłą wodę oraz ogrzewanie na 
podstawie energii słońca są oceniane na 28 kWh/m2 energii 
cieplnej. Realizacja tego potencjału pozwoliłaby zaoszczędzić 
do 3,4 mln ton paliwa umownego (t p.u.) na rok. 

Pierwsza przemysłowa elektrownia słoneczna w Ukrainie 
i w ZSRR została zbudowana w 1985 r. na Krymie niedaleko 
miasta Szczołkino. Jej moc wynosiła 5 MWt, czyli tyle samo, 
co pierwszy reaktor jądrowy. W ciągu 10 lat pracy ona 
wyprodukowała 2 mln kWh energii elektrycznej. W połowie 
lat 90. XX w. została zamknięta. Natomiast, w 2011 r. w Perowo 
na Krymie ukończono budowę najpotężniejszej elektrowni 
słonecznej na świecie.

 W obwodzie Iwano-Frankiwskim działa elektrownia słoneczna 
na fotokomórkach „Stare Bohorodczany-1”. Poza tym działają 
elektrownie słoneczne w Kołomyi, we wsiach Rożniw i Tiudiw 
rejonu kosowskiego oraz w Sniatynie (ostatnia – z rekordową 
dla obwodu mocą 10,5 MWt). 

Informacje o potencjale Ukrainy w produkcji energii wiatrowej, 
wodnej oraz bioenergii podano na podstawie najnowszych 
danych Państwowej Agencji ds. Energooszczędności i Efektywności 
Energetycznej, portal www.saee.gov.ua/uk/ae/windenergy.

І Strefa 1350 kWh/m

ІІ Strefa 1250 kWh/m
ІІІ Strefa 1150 kWh/m

ІV Strefa 1000 kWh/m

Rys. 39. Średni roczny 
potencjał energii słonecznej 

na Ukrainie
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V< 4,5 m/s

V= 4,5 m/s

V= 5 m/s

V> 5,5 m/s

Średnia prędkość wiatru
(o wysokości 10 m)

Rys. 40. Mapa potencjału 
energii wiatrowej na Ukrainie

Energia wiatru
Rozwój ukraińskiej energetyki wiatrowej rozpoczął się w 1996 
roku, kiedy w obwodzie donieckim została zbudowana 
Nowoazowska elektrownia wiatrowa (EW) o mocy 
projektowej 50 MWt. W 1997 roku w obwodzie lwowskim 
zadziałała Truskawiecka elektrownia wiatrowa. W 2000 roku 
w Ukrainie działały już 134 turbiny, jeszcze pod 100 turbin 
zostały założone fundamenty. 
Znaczący wzrost budownictwa elektrowni wiatrowych 
obserwuje się od 2009 roku, po wprowadzeniu zmian do prawa 
w zakresie wdrożenia „zielonej taryfy”. Stanem na 1 stycznia 
2015 roku w Ukrainie  ustalona moc elektrowni wiatrowych 
wynosiła 514 MWt (to tylko 0,93% od całokształtu mocy 
generujących kraju), a w 2014 elektrownie wiatrowe 
wyprodukowały powyżej 1 171 mln kWh energii elektrycznej.
Instytut Energetyki Odnawialnej Narodowej Akademii 
Nauk Ukrainy sporządził mapę potencjału energetycznego 
wiatru w kraju. Najbardziej atrakcyjnymi regionami do 
wykorzystania energii wiatru uczeni uważają nadbrzeże 
mórz Czarnego i Azowskiego, rejony górskie Krymu, Karpacki 
Rejon, obwody odeski, chersoński i mykołajewski (według 
danych portalu internetowego Państwowej Agencji ds. 
Energooszczędności i Efektywności Energetycznej Ukrainy 
www.saee.gov.ua/uk/ae/windenergy).
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Energetyka wody
Ukraina ogólnie i region karpacki w szczególności  również 
posiadają duże zasoby hydroenergetyczne na małych 
rzekach, których ogólny potencjał hydroenergetyczny wynosi 
około 12,5 mld kWt na rok, co wynosi około 28% ogólnego 
hydropotencjału wszystkich rzek Ukrainy (według danych 
www.saee.gov.ua/uk/ae/windenergy). Przy czym udział 
potencjału hydroenergetycznego małych rzek w obwodzie 
iwano-frankiwskim wynosi 10% od ogólnej liczby w Ukrainie. 
Główną zaletą małej energetyki wodnej jest niski wartość energii 
elektrycznej. Brak paliwowej części składowej w trakcie produkcji 
energii elektrycznej na małych elektrowniach wodnych jest 
odczuwalnym bodźcem ekonomicznym dla ich zakładania. 
Zatem małe, mini- i mikro- elektrownie wodne mogą stać się 
potężną podstawą zaopatrzenia w energię dla zachodnich 
regionów Ukrainy. Według informacji Państwowej Agencji 
ds. Energooszczędności i Efektywności Energetycznej (www.
saee.gov.ua/ae/hydroenergy), w Ukrainie stanem na 2015 rok 
działa 102 małych elektrowni wodnych  o łącznej ustalonej 
mocy około 80 MWt, w 2015 roku one wyprodukowały 251 
mln kWh. W szczególności w obwodzie iwano-frankiwskim 
działają Sniatyńska elektrownia wodna na rzece Prut, 
Jabłunycka elektrownia wodna (rejon werchowyński) na 
dopływie Pruta – rzece Biały Czeremosz oraz Zołotołypska 
elektrownia wodna (rejon tłumacki) na dopływie Dniestru –  
rzece Złota Lipa. Przy czym, należy zaznaczyć, że w latach 60-
tych ubiegłego wieku w Ukrainie działało powyżej 1000 małych 
elektrowni wodnych.  Na dzisiaj potencjał energetyki wodnej 
wykorzystuje się na 60%, głównie kosztem kaskady elektrowni 
na Dnieprze oraz innych dużych elektrowni wodnych. Resztę 
potencjału można wykorzystać drogą budownictwa nowych 
oraz odnowienia starych mocy małych elektrowni wodnych.

Rys. 41. Potencjał 
energii wodnej z 

małych rzek Ukraina

Ukraina Iwano-Frankowsk

Razem potencjał,  
mln kWh/rok

Razem potencjał,  
mln kWh/rok

Techniczny potencjały, 
mln kWh/rok

Celowe potencjał 
gospodarczy, mln kWh/rok

Techniczny potencjały , 
mln kWh/rok

Celowe potencjał 
gospodarczy, mln kWh/rok
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Tab. 14. Potencjał 
energetyczny biomasy 
w Ukrainie, 2014 r.

Rodzaj biomasy
Potencjał 

teoretyczny, mln 
ton

Udział, 
dostępny do 
pozyskania 
energii, %

Potencjał 
ekonomiczny, 

mln ton p.u.

Słoma roślin zbożowych 30,6 30 4,54

Słoma rzepaku 4,2 40 0,84

Odpady z uprawy kukurydzy na 
ziarno (badyle, kolby) 40,2 40 4,39

Odpady z uprawy słonecznika 
(badyle, koszyki ) 21,0 40 1,72

Rolnicze odpady wtórne (łupina, 
wysłodki buraczane) 6,9 75 1,13

Biomasa drzewna (drewno, 
pozostałości na wyrębach, odpady 
z obróbki drewna) 

4,2 90 1,77

Biodiesel (z rzepaku) - - 0,47
Bioetanol (z kukurydzy i buraków 
cukrowych) - - 0,99

Biogaz z odpadów i produktów 
ubocznych rolnictwa

1,6 mld  m3 metanu 
(СН4) 50 0,97

Biogaz z wysypisk odpadów 0,6 mld  m3 СН4 34 0,26

Biogaz ze ścieków (przemysłowych i 
komunalnych) 1,0 mld  m3 СН4 23 0,27

Rośliny energetyczne:

▲ wierzba, topola, miskant 11,5 mld  m3 СН4 902 6,28

▲ kukurydza (biogaz) 3,3 mld  m3  СН4 902 3,68

Torf - 0,40

Łącznie - 27,71

Bioenergetyka
Dla Ukrainy i zwłaszcza jej obwodów zachodnich bioenergetyka 
jest jednym ze strategicznych kierunków rozwoju sektora 
odnawianych źródeł energii. Jest to spowodowane zarówno 
koniecznością pokonania krytycznej zależności kraju od 
importowanych nośników energetycznych, w pierwszej 
kolejności, gazu ziemnego, jak i dużym potencjałem biomasy, 
dostępnej do produkcji energii. Niestety, tempo rozwoju 
bioenergetyki w Ukrainie dotychczas jest znacznie niższe od 
wskaźników europejskich. Na dzień dzisiejszy udział biomasy 
w końcowym zużyciu brutto energii wynosi 1,78%. Rocznie w 
Ukrainie do produkcji energii wykorzystuje się około 2 mln ton 
paliwa umownego biomasy różnego rodzaju. Przy tym, najwyższy 
udział wykorzystania ekonomicznie opłacalnego potencjału 
przypada na drewno – 80%. Najmniej aktywnie (na poziomie 1%) 
realizuje się potencjał energetyczny słomy zbożowej i rzepaku.
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Zachodnie regiony Ukrainy na tle innych obwodów mają 
duży potencjał biomasy, dostępnej do wykorzystania 
energetycznego. Podstawowymi częściami składowymi 
potencjału biomasy obwodu są biomasa z drewna oraz 
odpady rolnictwa.
Drogą wykorzystania biomasy do produkcji energii 
elektrycznej w najbliższej perspektywie można zaspokoić 
około 15% potrzeb obwodu iwano-frankiwskiego w energii 
pierwotnej (bez uwzględnienia zapotrzebowania na paliwo 
elektrociepłowni w Bursztynie) lub zastąpić około 50% (300-
350 mln m3) gazu ziemnego, zużywanego przez mieszkańców 
(gospodarstwa domowe) obwodu. 
Według danych, przytoczonych w Raporcie UNDP, teoretyczny 
i techniczny potencjały energetyczne biomasy leśnej obwodu 
iwano-frankiwskiego wynoszą odpowiednio 23,59 PJ/rok (805 
tys. ton p.u./rok) i 5,16 PJ/rok (176 tys. ton p.u./rok).

Ukraina Iwano-Frankowsk

Teoretyczny potencjały, 
PJ/rok 

Teoretyczny potencjały, 
PJ/rok 

Techniczny potencjały, 
PJ/rok  

Techniczny potencjały, 
PJ/rok  

Rys. 42. Potencjał biomasy 
leśnej Ukraina
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Energetyka geotermalna
Ukraina posiada specyficzne termogeologiczne właściwości 
ukształtowania terenu, co zapewnia potencjał do rozwoju 
energetyki geotermalnej. Niemniej jednak, obecnie prace 
naukowe, rozpoznanie geologiczne i dziłania praktyczne w Ukrainie 
są skupione wyłącznie na zasobach geotermalnych, a mianowicie 
na wodach termalnych. Według różnych szacunków, 
ekonomicznie opłacalne zasoby energetyczne źródeł 
termalnych Ukrainy wynoszą do 8,4 mln ton ekwiwalentu ropy 
naftowej/rok. Jednym z najwyższych jest potencjał energetyki 
geotermalnej w zachodnich obwodach kraju – zakarpackim, 
lwowskim, rówieńskim. 

Rys. 43. Potencjał energii 
geotermalnej na Ukrainie

Ukraina Iwano-Frankowsk

mln kWh/rok mln kWh/rok

tys ton ekwiwalentu ropy 
naftowej/rok

tys ton ekwiwalentu ropy 
naftowej/rok

Energia środowiska naturalnego

Energia środowiska naturalnego lub natury to energia, 
która wytwarza się z naturalnych  energetycznych 
źródeł środowiska naturalnego (ciepło powietrza 
atmosferycznego, wody rzeczek, mórz, górnej warstwy 
gruntu i wody gruntowne).

Według danych Państwowej Agencji ds. Energooszczędności 
i Efektywności Energetycznej Ukrainy roczny techniczny 
potencjał energetyczny energii środowiska naturalnego 
w Ukrainie jest ekwiwalentny 12,6 mln ton ekwiwalentu ropy 
naftowej (toe), a jego wykorzystanie pozwala zaoszczędzić 
około 15,6 mld metrów sześciennych gazu ziemnego.

W regionie karpackim potencjał energetyczny górnej 
warstwy gruntu wynosi 119 tys. ton ekwiwalentu ropy 
naftowej/rok, a potencjał energetyczny powietrza – 84 tys. 
ton ekwiwalentu ropy naftowej/rok. 
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Procedura uzyskania pozwolenia na produkcję 
energii z OZE

Procedura uzyskania pozwolenia na produkcję 
energii z OZE w Polsce

Inwestycja w energetykę odnawialną jest złożonym 
i zaawansowanym przedsięwzięciem zarówno z 
technicznego, logistycznego, ekonomicznego, a przede 
wszystkim z prawnego punktu widzenia. W zależności od 
rodzaju źródła, technologii oraz skali przedsięwzięcia, a 
także regionu lokalizacji przyszłej inwestycji, procedury 
administracyjno-prawne mogą się znacząco różnić od 
siebie. Każda inwestycja wymaga szeregu pozwoleń, decyzji 
i uzgodnień, a zmieniające się ciągle przepisy powodują 
konieczność wprowadzania zmian w harmonogramie 
realizacji projektu.
Całość procesu inwestycyjnego możemy podzielić na kilka 
zasadniczych etapów:
Pozyskanie terenu: lokalizacja analizowana jest pod względem 
logistycznym (możliwość dojazdu), a także podłączenia do 
sieci energetycznej. Sprawdzany jest stan prawny terenu, 
oraz weryfikuje się czy teren nie znajduje się na obszarze 
objętym ochroną lub w bliskiej odległości od siedzib ludzkich, 
co w konsekwencji może przyczynić się do nie udzielenia 
pozwolenia na budowę. Istotny jest także miejscowy plan 
zagospodarowania terenu. Inwestor dysponując wstępną 
analizą jest wstanie określić potencjał danego terenu i podjąć 
decyzję o dalszej realizacji inwestycji. Zasadnicze znaczenie 
przy doborze miejsca lokalizacji w przypadku elektrowni 
wodnej ma także spad niwelacyjny i przepływ. Najważniejszymi 
elementami są topografia terenu i zagadnienia środowiskowe. 
Całościowa znajomość szczegółów lokalizacji jest niezbędna, 
aby uniknąć problemów w czasie budowy elektrowni. 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach: dla planowanej 
inwestycji istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko (OOS) oraz na obszary NATURA 2000. 
Uwarunkowania te regulowane są w Polsce przez rozporządzenie 
Rady Ministrów z dn. 25 czerwca 2013 roku,  określające rodzaje 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
oraz szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. W celu uzyskania decyzji środowiskowej inwestor 
składa wniosek do władz gminy (np. wójta gminy) wraz 
z załącznikami. Wydanie decyzji środowiskowej wymaga: opinii, 
uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (RDOŚ), 
opinii właściwych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS). 
Burmistrz/wójt/prezydent bazując na ustawie o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie po konsultacjach 
społecznych wydaje decyzję środowiskową. 
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Decyzja lokalizacyjna: większość inwestycji OZE jest 
prowadzona w oparciu o zmianę MPZP (miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego) lub w przypadku jego 
braku − w oparciu o jego uchwalenie. Wniosek o zmianę 
MPZP celem „naniesienia inwestycji” składa się do władz 
gminy lub do Rady Gminy, która podejmuje odpowiednią 
uchwałę. Procedura zmiany MPZP jest podobna do jego 
uchwalania i może trwać kilka miesięcy. W przypadku braku 
MPZP określenie sposobów zagospodarowania i warunków 
zabudowy terenu może nastąpić na drodze decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
którą wydają władze gminy. Do wniosku o wydanie takiej 
decyzji należy dołączyć m.in. decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, 
określenie granic terenu objętego wnioskiem oraz 
charakterystykę inwestycji. 

Przyłączanie jednostki do sieci elektroenergetycznej: podmiot 
ubiegający się o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
składa wniosek do lokalnego operatora/dystrybutora sieci 
o określenie technicznych i ekonomicznych warunków 
przyłączenia. Wzór wniosku ustala i udostępnia operator 
sieci elektroenergetycznej. Do wniosku o wydanie warunków 
przyłączenia dostarcza się:

 ] dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

 ] plan zabudowy lub szkic sytuacyjny;

 ] ekspertyzę wpływu na system elektroenergetyczny (jeśli 
dotyczy);

 ] wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego potwierdzający możliwość lokalizacji 
danego źródła energii lub w przypadku jego braku 
decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, 
jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wnioskujący zobowiązany jest także wpłacić zaliczkę na poczet 
przyszłej opłaty przyłączeniowej w wysokości 30 zł za każdy 
kilowat mocy zainstalowanej planowanej do przyłączenia 
jednostki wytwórczej. 
Uzyskanie pozwolenie na budowę: wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę składa się w starostwie powiatowym 
(wydziale właściwym ds. architektury i budownictwa). 
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Najważniejsze regulacje w tym zakresie zawarte są w ustawie 
Prawo budowlane. Do wniosku o wydanie pozwolenia na 
budowę należy dołączyć w szczególności:

 ] projekt budowlany w kilku egzemplarzach z opiniami 
i uzgodnieniami;

 ] decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
 ] oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane;

 ] decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu (jeżeli jest wymagana).

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje starosta lub 
prezydent miasta. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia 
OZE wymagane będą odrębne decyzje, pozwolenia 
i uzgodnienia, np. w przypadku energetyki wodnej 
wymagane będzie pozwolenie wodno-prawne zgodnie z 
ustawą Prawo wodne, w przypadku energetyki wiatrowej 
niezbędne będą uzgodnienia z Urzędem Lotnictwa 
Cywilnego i z Dowództwem Sił Powietrznych już na etapie 
posadowienia masztu pomiarowego siły wiatru.
Oddanie do użytku i eksploatacja: Przed przystąpieniem do 
użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Najważniejszą kwestią 
na tym etapie jest uzyskanie koncesji od prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki umożliwiającej prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania energii w źródłach 
odnawialnych. Energia wytwarzana przez dany podmiot 
w OZE może zostać wykorzystana na własne potrzeby 
podmiotu lub wprowadzona do krajowej sieci i sprzedana 
przedsiębiorstwom zajmującym się obrotem energii.
Mały trójpak energetyczny wprowadził definicję 
„prosumenta”, który oznacza osobę fizyczną wytwarzającą 
na własne potrzeby energię elektryczną w mikroinstalacji, 
która może odsprzedać nadwyżkę wytworzonej energii. Co 
istotne, prosumenci zwolnieni są z obowiązku prowadzenia 
działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej oraz uzyskania koncesji. 
Kolejne ułatwienia dotyczą przyłączenia mikroinstalacji 
przez prosumentów, które to odbywa się na podstawie 
zgłoszenia przyłączenia złożonego w przedsiębiorstwie 
energetycznym. Obowiązek zakupu energii elektrycznej 
spoczywa na sprzedawcy z urzędu. 
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Procedura uzyskania pozwolenia na produkcję 
energii z OZE w Ukrainie

Proces rozpoczęcia działalności obiektu, produkującego 
energię elektryczną (cieplną) z OZE w Ukrainie, logicznie jest 
podzielony na kilka etapów podstawowych, a mianowicie:

 ] pozyskanie praw do działki ziemi (majątek nieruchomy); 

 ] projektowanie i budownictwo obiektu; 

 ] przyłączenie do sieci elektrycznych (cieplnych); 

 ] licencjonowanie i otrzymanie dokumentów, pozwoleń etc.
Niżej scharakteryzowano główne części składowe każdego 
etapu:

Pozyskanie praw do działki ziemi (majątek nieruchomy) 
Pozyskanie praw do działki ziemi. Według Kodeksu Ziemskiego 
Ukrainy, działki ziemi mogą być przekazane osobom prawnym 
lub fizycznym na własność lub w dzierżawę. Procedura takiego 
przekazania zawiera:

 ] Wybór i uzgodnienie granic działki;

 ] Opracowanie i uzgodnienie projektu zagospodarowania 
działki w zakresie przekazania działki ze zmianą jej 
przeznaczenia celowego (ziemie, przekazywane pod 
obiekty elektrogenerujące, należą do ziem systemu 
energetycznego);

 ] Zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki oraz 
podjęcie decyzji o sprzedaży działki lub przekazaniu jej 
w dzierżawę (decyzje w sprawie działek będących we 
własności państwowej podejmują kompetentne organy 
władzy państwowej, natomiast decyzje w sprawie działek 
będących we własności komunalnej – rady odpowiednich 
jednostek samorządu terytorialnego);

 ] Podpisanie i potwierdzenie notarialne umowy kupna-
sprzedaży lub podpisanie umowy dzierżawy ziemi;

 ] Rejestracja prawa własności na działkę ziemi lub prawa do 
jej dzierżawy w Państwowym Rejestrze Praw (Państwowa 
Służba Rejestracyjna), od momentu której powstaje prawo 
własności (dzierżawy).

75



Nabycie prawa do nieruchomości. W zależności od konkretnych 
okoliczności, procedura może przewidywać nabycie prawa 
własności (m.in. poprzez prywatyzację majątku państwowego 
czy komunalnego) lub prawa do korzystania (dzierżawa, 
koncesja itp.) z nieruchomości, ulokowanych na działce 
ziemi, drogą zawarcia odpowiednich umów, a przy nabyciu 
prawa własności – również poprzez rejestrację tego prawa w 
Państwowym Rejestrze Praw.

Nabycie prawa do nieruchomości
Ustawa Ukrainy „O regulacji działalności urbanistycznej” 
przewiduje następujące działania:

 ] Otrzymanie przez zleceniodawcę lub projektanta 
danych wyjściowych (warunków zabudowy i ograniczeń, 
warunków technicznych, zadania na projektowanie).

 ] Opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej 
(studium wykonalności/kosztorysu projektu, projektu 
roboczego, dokumentacji roboczej).

 ] Ekspertyza dokumentacji projektowej (w przewidzianych 
prawem wypadkach).

 ] Rejestracja w regionalnym zarządzie państwowej 
kontroli architektoniczno-budowlanej (PKAB) deklaracji 
o początku wykonania prac przygotowawczych (w razie 
konieczności).

 ] Rejestracja w regionalnym zarządzie państwowej kontroli 
architektoniczno-budowlanej deklaracji o początku 
wykonania prac budowlanych (obiekty I-III kategorii 
złożoności) lub wydanie przez ten organ pozwolenia na 
wykonanie prac budowlanych (obiekty IV-V kategorii 
złożoności).

 ] Oddanie do użytku skończonego obiektu drogą złożenia 
do organu PKAB deklaracji o gotowości obiektu do użytku 
(obiekty I-III kategorii złożoności) lub sporządzenia aktu 
gotowości obiektu do użytku i certyfikatu (obiekty IV-V 
kategorii złożoności).

 ] Rejestracja prawa własności na skończony obiekt 
w Państwowym Rejestrze Praw, od momentu której 
powstaje prawo własności do obiektu.
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Przyłączenie do sieci elektrycznych 
Zasady przyłączenia urządzeń elektrycznych do sieci 
elektrycznych są zatwierdzone uchwałą Narodowej Komisji 
Ukrainy ds. Regulowania Energetyki (NKRE) z dnia 17.01.2013 
nr 32. Zgodnie z wymienionymi Zasadami przyłączenie 
urządzeń elektrycznych, przeznaczonych do produkcji energii 
elektrycznej z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, 
w szczególności przewiduje następujące  właściwości:

 ] Bezpłatne wydanie warunków technicznych w terminie nie 
przekraczającym 15 dni roboczych od dnia złożenia wniosku 
o przyłączenie urządzeń elektrycznych oraz 30 dni roboczych 
w razie konieczności ich uzgodnienia z właścicielem 
magistralnych/międzypaństwowych sieci elektrycznych.

 ] Bezpłatne opracowanie i wydanie przez organizację 
zajmującą się transportem energii podpisanego projektu 
umowy o przyłączeniu do sieci elektrycznych urządzenia 
elektrycznego, produkującego energię elektryczną 
z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii. 

 ] Opracowanie dokumentacji projektowej urządzeń 
elektrycznych zewnętrznego zaopatrzenia w energię.

 ] Wykonanie przez organizację, zajmującą się przesyłem 
energii, prac budowlano-montażowych i rozruchowo-
regulacyjnych jak również przystąpienie do sieci 
elektrycznych.

 ] Zawarcie odpowiednich umów.

 ] Przyłączenie urządzenia elektrycznego zleceniodawcy 
do sieci elektrycznej. 

Przyłączenie obiektów elektroenergetycznych, 
produkujących energię elektryczną z wykorzystaniem 
alternatywnych źródeł energii, których budownictwo 
odpowiada planowi rozwoju Zjednoczonego Systemu 
Energetycznego Ukrainy na następne 10 lat, finansuje się 
w 50% ze środków, przewidzianych w taryfach na przesył 
energii elektrycznej, a w kolejnych 50% - kosztem zwrotnej 
pomocy finansowej, udzielanej przez zleceniodawcę 
organizacji zajmującej się transportem energii. 
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Wartość usług przyłączenia innych obiektów 
elektroenergetycznych, produkujących energię elektryczną 
z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, jest 
określana na podstawie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej odpowiednio do metodyki naliczania 
opłaty za przyłączenie urządzeń elektrycznych do sieci 
elektrycznych z uwzględnieniem wydatków na rozwój sieci. 

Jednocześnie, przy przyłączeniu się do sieci ciepłowniczych 
należy kierować się Regulaminem warunków przyłączenia 
do sieci ciepłowniczych, zatwierdzonym uchwałą 
Narodowej Komisji Ukrainy ds. Regulowania Energetyki i Usług 
Komunalnych z dnia 19.10.2012 r. nr 343.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej dokonuje właściciel 
sieci na mocy umowy, zawartej między właścicielem sieci a 
zleceniodawcą budownictwa oraz przewiduje następujące 
etapy:

 ] złożenie przez zleceniodawcę wniosku do właściciela 
o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej;

 ] pozyskanie warunków technicznych na przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej właściciela – w ciągu 15 dni po 
złożeniu wniosku;

 ] zawarcie umowy o przyłączeniu do sieci ciepłowniczej;

 ] opracowanie przez zleceniodawcę (lub organizację 
projektową, z którą zleceniodawca zawarł 
odpowiednią umowę) dokumentacji projektowej oraz 
uzgodnienie jej z właścicielem;

 ] opłata przez zleceniodawcę kosztu przyłączenia do 
sieci;

 ] techniczne przyłączenie obiektu do sieci 
ciepłowniczej oraz pozyskanie aktu gotowości obiektu 
do użytkowania.
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Licencjonowanie i pozyskanie dokumentów o charakterze 
pozwoleń
Pozyskanie licencji. Odpowiednio do ustawy Ukrainy „O 
licencjonowaniu rodzajów działalności gospodarczej”, która 
weszła w życie dnia 28.06.2015 r., a także ustawy Ukrainy „O 
elektroenergetyce” licencjonowaniu podlega  działalność 
w dziedzinie elekroenergetyki (w szczególności działalność z 
zakresie produkcji, przesyłu, dystrybucji, dostarczania energii 
elektrycznej, pełnienia funkcji gwarantowanego nabywcy), 
a także produkcja energii cieplnej, poza jej produkcją według 
nieregulowanej taryfy. Licencje wydaje Narodowa Komisja 
Ukrainy ds. Regulowania Energetyki i Usług Komunalnych, w 
trybie, przewidzianym uchwałą NKREUK z dnia 06.10.1999 r. nr 
1305. 
Za wydanie licencji jest pobierana jednorazowa opłata
w wysokości jednego minimalnego wynagrodzenia za pracę, 
stanem na dzień wydania licencji. 
Uchwałą NKREUK z dnia 26.04.2006 r. nr 540 zostały zatwierdzone 
warunki licencyjne prowadzenia działalności gospodarczej w 
zakresie produkcji energii cieplnej na elektrociepłowniach,  
elektrowniach atomowych, instalacjach kogeneracyjnych 
oraz instalacjach wykorzystujących nietradycyjne lub 
odnawialne źródła energii.  
Produkcja energii elektrycznej z energii promieniowania 
słonecznego przez prywatne gospodarstwa domowe  realizuje 
się bez odpowiedniej licencji.
Pozyskanie dokumentów o charakterze pozwoleń. Rozpoczęcie 
działalności obiektu, zależnie od jego specyfiki, może wymagać 
pozyskania pozwoleń (przejścia procedur pozwalających), 
przewidzianych prawem Ukrainy, a mianowicie:

 ] Pozyskanie w organie Państwowej Służby Nadzoru 
Górniczego i Bezpieczeństwa Przemysłowego Ukrainy 
(Derżgirpromnaglad) pozwolenia na wykonanie prac o 
podwyższonym ryzyku oraz na eksploatację (wykorzystanie) 
maszyn, mechanizmów, urządzeń o podwyższonym ryzyku 
(art. 21 ustawy  Ukrainy „O ochronie pracy”, uchwała 
Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 26.10.2011 r. nr 1107); 

 ] Złożenie do organu Państwowej Służby ds. Sytuacji 
Nadzwyczajnych oświadczenia o tym, że baza materialno-
techniczna podmiotu gospodarczego odpowiada 
wymogom prawa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 
(art. 57 Kodeksu Ochrony Cywilnej Ukrainy);

 ] Otrzymanie przez podmiot gospodarczy o wysokim stopniu 
ryzyka pozytywnej decyzji licencjonowanej organizacji 
eksperckiej na podstawie wyników oceny (ekspertyzy) 
przeciwpożarowego stanu przedsiębiorstwa, obiektu bądź 
pomieszczenia (art. 57 Kodeksu Ochrony Cywilnej Ukrainy).
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INNOWACJE W TECHNOLOGII OZE
ROZDZIAŁ 3 



Europa 2020 to unijna 
strategia na lata 2010 
– 2020. Jednym z jej 
priorytetów jest inteligentny 
wzrost gospodarczy, 
czyli rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy i 
innowacjach. Celem 
ogólnym jest osiągnięcie 
przez wyżej wymieniony 
okres czasu wskaźnika 3% 
PKB w zakresie nakładów 
na sektor B+R (badania 
i rozwój). Polska 
zobowiązała się do 
zwiększenia nakładów 
w tym sektorze do 1,7% 
PKB w 2020 r.

Smart Grid і Smart Metering
Analizując stan sieci elektroenergetycznej w Polsce 
dochodzimy do wniosku, że jest to technologia przestarzała 
(ok. 40% urządzeń mocy wytwórczej ma ponad 40 lat), 
ponadto cechująca się systemem opartym na dużych 
centralnych elektrowniach opalanych węglem.
W obliczu zagrożeń związanych z deficytem pierwotnych 
zasobów energii oraz niską efektywnością jej produkcji, 
przesyłu, rozdziału i użytkowania, wzrasta potrzeba wdrożenia 
jakościowo nowych zasad pracy sieci elektroenergetycznych, 
czyli stworzenia inteligentnych systemów dostawy energii 
znanych powszechnie jako Smart Grids.
W najbardziej podstawowym rozumieniu oznacza 
to dostarczanie odbiorcom energii elektrycznej lub 
szerzej – usług energetycznych – z wykorzystaniem 
środków IT, które zapewni obniżenie kosztów, zwiększenie 
efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł 
energii, także odnawialnej. Koncepcja ta wymaga badań 
z różnych dziedzin nauki oraz nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych. Niezbędna jest również współpraca 
ośrodków badawczych z biznesem i przedsiębiorstwami 
wdrażającymi innowacyjność.

Dalszy rozwój sieci Smart Grids ma na celu:
 ] zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez 
eliminację przerw w dostarczaniu energii elektrycznej oraz 
maksymalizację efektywności przesyłu energii;

 ] minimalizację kosztów usług elektroenergetycznych przez 
optymalną integrację lokalnych zasobów energii;

 ] dywersyfikację oraz zindywidualizowanie poziomów 
jakości dostarczanej energii;

 ] rozszerzenie funkcjonalności sieci na rzecz odbiorcy, 
poprzez inteligentne opomiarowanie i fakturowanie oraz 
możliwość zarządzania energią i monitorowanie warunków 
jej dostaw;

 ] integrację rozproszonych odnawialnych źródeł energii, 
cechujących się ograniczoną dyspozycyjnością mocy i 
energii;

 ] sprzedaż nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych 
oraz traktowanie sieci elektroenergetycznej jako źródła 
rezerwowego;

 ] restrukturyzację istniejących sieci przesyłowych.
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Rys. 44. Idea sieci 
Smart Grid 

Koncepcja inteligentnych sieci obejmuje także cały szereg 
działań o charakterze pozatechnicznym, związanych 
głównie z analizą zasadności ekonomicznej podejmowanych 
przedsięwzięć, poszukiwaniem potencjalnych możliwości 
zwrotu poniesionych nakładów oraz wykorzystaniem do tego 
celu odpowiednich mechanizmów rynkowych i inżynierii 
finansowej.

Smart Metering to inaczej inteligentny system pomiarowy.

Rys. 45. Idea 
Smart Metering

Infrastruktura 
telekomunikacyjna

Elektroniczne 
liczniki energii 
elektrycznej

Centralny system 
zarządzający wraz 

z bazą danych
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SM jest nierozerwalną częścią idei Smart Grid, pozwalają 
na reagowanie na zmiany zapotrzebowania na energię i 
umożliwiają sprawniejsze użytkowanie rozproszonych oraz 
prosumenckich instalacji OZE. W skład systemu wchodzą: 
AMI (Advanced Metering Infrastructure) – zaawansowana 
infrastruktura pomiarowa, oraz MDM (Meter Data 
Management) – informatyczne oprogramowanie do 
zarządzania danymi pomiarowymi. Ponadto SM umożliwia 
dwukierunkową komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy 
licznikiem, a centralnym systemem informatycznym.
Inteligentne liczniki to rozwiązanie, które przede wszystkim służy 
zwiększeniu efektywności energetycznej (w miejscach, gdzie 
system jest już stosowany udało się poprawić efektywność 
wykorzystania energii nawet o 10%). Jest to rozwiązanie 
korzystne dla społeczeństwa, dostawców energii, gospodarki 
oraz środowiska naturalnego.

Samochody przyszłości
Perspektywa wyczerpania się zasobów paliw kopalnych 
oraz troska o środowisko naturalne skłania do poszukiwania 
nowych, proekologicznych rozwiązań w wielu dziedzinach, 
również w motoryzacji.
Pierwszym rozwiązaniem napędzania pojazdów w alternatywny 
sposób jest bezpośrednie wykorzystanie wodoru jako paliwa 
w silnikach wewnętrznego spalania. Może być on używany 
jako dodatek do paliw zwiększający ich kaloryczność lub jako 
samoistne paliwo. Przykład zastosowania takiego rozwiązania 
przedstawiono na rysunku 46.

Rys. 46. Schemat instalacji 
w samochodzie napędzanym 
bezpośrednio wodorem
[www.bmwblog.com, 
www.cartype.com]

Drugim sposobem wykorzystania wodoru w motoryzacji są 
ogniwa paliwowe, które są bardziej efektywne. Energia, która 
pochodzi z procesu syntezy wody na elektrodach zamieniana 
jest na prąd, który wykorzystywany jest do zasilania silnika 
elektrycznego. Następnie moment obrotowy przekazywany 
jest na koła pojazdu.

Pojemnik na wodór

Zbiornik 
paliwa

Zawór regulacji 
ciśnienia

Silnik spalinowy 
benzynowy lub 

na wodór
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Rys. 47. Schemat instalacji 
w samochodzie napędzanym 

za pomocą ogniw 
paliwowych 

 [www.livescience.com]

Superkondensator

Silnik 
elektryczny

Chłodnica Pompa 
powietrza

Osuszacz 
powietrza

Ogniwo 
paliwowe

Zbiornik 
wodoru

Rys. 48. Jak działa pojazd 
hybrydowy?

[www.afdc.energy.gov/
fueleconomy] 

Kolejnym rozwiązaniem są auta z silnikami elektrycznymi, 
które zasilane są za pomocą wcześniej naładowanych 
akumulatorów. Zasięg takich pojazdów waha się od ok. 
80 do nawet ponad 300 km, czas ładowania baterii trwa 
zazwyczaj ok. 6 godzin. Na rynku pojawiają auta elektryczne 
z tzw. trybem szybkiego ładowania, który umożliwia 
podładowanie baterii do kilkudziesięciu procent w czasie 
kilkunastu minut.
Opcją łączącą tradycyjne pojazdy z elektrycznymi są tzw. 
auta hybrydowe. Zasada działania takiego samochodu 
przedstawiona jest na rysunku 48, a budowa napędu 
hybrydowego na rysunku 49.

1. Rozruch samochodu za pomocą silnika elektrycznego

2. Włącza się silnik spalinowy

3. Przy rozpędzaniu silnik spalinowy wspomagany jest silnikiem elektrycznym

4. Podczas hamowania ładowane są akumulatory

5. Podczas stania w korku pracuje tylko silnik elektryczny
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1. Zestaw baterii 
Zadaniem baterii jest zasilanie pracujących silników elektrycznych, a także pokładowych 
systemów elektrycznych. Baterie są ładowane przez silniki elektryczne (podczas 
hamowania samochodu) oraz w razie potrzeby przez silnik spalinowy.

2. Power Control Unit
Jego zadaniem jest sterowanie przepływem prądu. Za pomocą falownika konwertuje prąd 
stały o napięciu 288V płynący z baterii na służący do zasilania silników elektrycznych prąd 
zmienny o napięciu do 6S0V.

3. Boost Converter
Ten element napędu hybrydowego podwyższa napięcie, wraz z Power Control Unit może 
przeprowadzić tę operację również w drugą stronę, a więc podczas hamowania 
przetwarzają płynący z silników elektrycznych prąd zmienny o napięciu 650V na prąd 
stały o napięciu 288V służący do ładowania baterii.

4. Silnik spalinowy
Odpowiedzialny jest za:
• samodzielne napędzanie samochodu
• napędzanie samochodu wraz z silnikami elektrycznymi

• napędzanie samochodu i jednoczesne ładowanie baterii

5. Silnik elektryczny
• może samodzielnie napędzać samochód
• może pełnić rolę wspomagającą dla silnika benzynowego

• przy hamowaniu pracuje jako generator przetwarzający energię kinetyczną na elektryczną

W Niemczech, Szwecji, Austrii, Szwajcarii oraz Holandii 
po ulicach miast jeżdżą autobusy zasilane biogazem. 
Aby biometan mógł zostać zastosowany jako paliwo w 
motoryzacji musi zostać przetworzony tak, by osiągnął 
akceptowalną dla zwykłych silników samochodowych 
jakość. Oprócz korozyjne działających na silniki substancji jak 
np. siarkowodór należy usunąć z biogazu także dwutlenek 
węgla oraz parę wodną. Fot. 7. Autobus napędzany 

biogazem – Holandia  
[www.finaltech.pl]

Rys. 49. Budowa napędu 
hybrydowego  
[www.fueleconomy.gov/feg/
hybridtech.shtml]
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Synteza wodoru
We wnętrzu Słońca zachodzi w sposób ciągły tzw. cykl 
wodorowy, w wyniku którego z jąder atomów wodoru 
powstają jądra helu, podczas tego procesu uwalniana 
jest energia, której to zawdzięczamy życie na Ziemi. Od lat 
naukowcy próbują odtworzyć sztucznie ten proces, co 
pozwoliłoby produkować w sposób kontrolowany czystą 
energię (dotychczas potrafimy uwalniać ją w sposób bardzo 
gwałtowny – w postaci bomby wodorowej). Elektrownie 
oparte na syntezie jądrowej rozwiązałyby problemy związane 
z wytwarzaniem energii z paliw kopalnych oraz mogłyby 
zastąpić współczesne elektrownie atomowe, ponieważ 
końcowym produktem reakcji jest zupełnie nieszkodliwy hel, 
w przeciwieństwie do radioaktywnych odpadów, powstałych 
w wyniku rozczepienia ciężkich jąder atomowych.

Ostatnie doniesienia ze świata nauki donoszą o prowadzonych 
badaniach nad dwoma sposobami na kontrolowaną syntezę 
jądrową. Pierwszy polega na uwięzieniu i zagęszczeniu 
gorącej plazmy za pomocą pola magnetycznego w komorze 
w kształcie obwarzanka (międzynarodowy projekt ITER, który 
prowadzony jest we Francji). Nad drugim sposobem pracują 
amerykańscy badacze, polega on na wywołaniu syntezy na 
pomocą wiązki laserowej wytworzonej w potężnej instalacji NIF 
(National Ignition Facility) (fotografia 8.). NIF składa się ze 192 
laserów, których wiązki ultrafioletowego światła spotykają się 
w jednym punkcie, by tam zogniskować swą moc i wyzwolić 
reakcję syntezy wodorowej.

Fot. 8. Wzmacniacze 
laserowe w National Ignition 

Facility, umożliwiające 
utworzenie impulsu  

o mocy 500 TW 
 [www.en.wikipedia.org] 

Do budowy elektrowni opartej na technologii syntezy wodoru 
wciąż jest jednak jeszcze daleko, wg naukowców jest to możliwe 
w przeciągu najbliższych 30 lat.
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Rys. 50. Zasada działania 
ogniwa typu PEM

Ogniwa paliwowe
Ogniwo paliwowe jest to urządzenie, które bezpośrednio 
zamienia energię chemiczną zawartą w paliwie na energię 
elektryczną. Obecnie jest to wyłącznie energia prądu stałego. 
Proces produkcji energii nie zmienia chemicznej natury 
elektrod oraz wykorzystywanych elektrolitów.

1. Wodór doprowadzany jest do 
anody «Tlen doprowadzany jest 
do katody

2.Katalizator na anodzie 
powoduje rozbicie 
wodoru na protony (+) i 
elektrony (--) 

4. Na katodzie 
elektrony i protony 
łączą się z tlenem 
tworząc wodę, 
która wydostaje się z 
ogniwa

3. Elektrolit przepuszcza 
do katody jedynie 
protony (+). Elektrony 
przemieszczają się 
do katody zewnętrznym 
obwodem, tworząc 
prąd elektryczny

Wodorowe pole 
prądowe

Niewykorzystany 
wodór

Anoda

Elektrolit

Katoda

Woda

Wodór Warstwy 
separujące

Powietrze 
(tlen)  

Tlenowe 
pole 

prądowe  

Ogniwo PEM (Proton Exchange Membrane) jest aktualnie 
najbardziej obiecującym i najintensywniej rozwijanym typem 
ogniw, ponieważ dostarcza gęstość mocy o rząd wielkości 
większą niż ogniwa paliwowe innego rodzaju. Ogniwa 
PEM mogą być zasilane czystym wodorem lub paliwem 
węglowodorowym, poddanym reformingowi, na jakość 
ich pracy nie wpływają niskie temperatury, ani orientacja 
geometryczna, co umożliwia ich mobilne zastosowania. 
Dodatkowym atutem w porównaniu z innymi ogniwami 
paliwowymi jest brak agresywnych płynów, mogących 
powodować korozję. Ogniwa te mają kompaktową budowę, 
dzięki niewielkiej grubości złożenia membrana – elektroda, 
przez co nie przybierają ogromnych kształtów i rozmiarów. 
Zasadę działania ogniwa paliwowego przedstawia rysunek 50.
Wymienione zalety potwierdzają możliwość użycia ogniw 
paliwowych typu PEM zarówno w motoryzacji, jak i w urządzeniach 
przenośnych (fotografia 9.). Duże zaangażowanie zespołów 
badawczych spowodowało zmniejszenie kosztów na tyle, 
że ogniwa PEM są obecnie najtańsze i najbardziej 
dostępne na rynku ogniw paliwowych.

Fot. 9. Zastosowanie ogniw 
typu PEM
[www.fueleconomy.gov/feg/
fcv_PEM.shtml,  
www.toshiba.сom]
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ROZDZIAŁ 4

MOŻLIWOŚCI WSPÓŁFINANSOWANIA PROJEKTÓW Z 
DZIEDZINY OZE I EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ



Zasady finansowania w Polsce
W Polsce występuje wielopoziomowy i zróżnicowany system 
finansowania innowacyjnych projektów inwestycyjnych 
w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w formie 
bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kredyty). 
Wiele potencjalnych źródeł finansowania wykorzystuje 
środki z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest 
uzyskanie przez inwestora bardzo korzystnych warunków 
finansowania. Operatorami procesu pozyskiwania 
finansowania są zarówno instytucje państwowe oraz 
ich wydzielone jednostki organizacyjne (na szczeblu 
ogólnopolskim i regionalnym) jak i podmioty komercyjne 
oferujące produkty dedykowane do inwestycji związanych 
z energią odnawialną i efektywnością energetyczną.

Zwrotne źródła finansowania inwestycji  
Pożyczki, kredyty, pożyczki udzielane przez Wojewódzkie 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska dysponują 
środkami na wsparcie realizacji inwestycji w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego. . W zależności od 
regionu kierunki preferowanych działań finansowanych 
ze środków funduszy mogą się od siebie różnić, co wynika 
ze specyfiki podstawowych problemów występujących w 
poszczególnych województwach.

Bezzwrotne źródła finansowania inwestycji: dotacje 

Wsparcie na poziomie krajowym dostępne jest w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W 
ramach działania wspierane są inwestycje w zakresie budowy 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła 
ze źródeł odnawialnych. Dotyczy to projektów budowy 
jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących 
energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych, 
biogazu i biomasy oraz projekty dotyczące budowy jednostek 
wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej 
lub słonecznej. W ramach działania przedsiębiorstwa starać 
się mogą także o dofinansowanie inwestycji w zakresie 
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w kogeneracji, 
w układach nie spełniających kryterium wysokosprawnej 
kogeneracji.
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Określone zostały minimalne wartości dla projektów, które 
mogą otrzymać dofinansowanie w ramach działania:

 ] dla inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej 
z biomasy lub biogazu oraz w zakresie budowy lub 
rozbudowy małych elektrowni wodnych minimalna 
wartość wynosi 10 mln PLN;

 ] dla pozostałych typów projektów minimalna wartość 
wynosi 20 mln PLN.

O wyborze konkretnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego decyduje lokalizacja inwestycji (zdarza się również, 
iż konieczna jest siedziba Wnioskodawcy na terenie danego 
województwa). Każdy Regionalny Program Operacyjny 
wyznacza własne, szczegółowe zasady udzielania wsparcia. 
Wszystkie regiony stosują konkursową procedurę wyłaniania 
dofinansowywanych operacji dla przedsiębiorstw. Wniosek 
aplikacyjny można złożyć jedynie w terminie wskazanym 
w ogłoszeniu o naborze wniosków, które ukazuje się na 
stronie internetowej instytucji wdrażającej.
Podstawową zasadą przy aplikowaniu jest właściwe przygotowanie 
do realizacji inwestycji. Istotną kwestią w ubieganiu się o środki 
unijne w ramach działania krajowego lub regionalnych 
programów operacyjnych z zakresu odnawialnych źródeł 
energii jest właściwe przygotowanie inwestycji do fazy 
realizacji. Złożenie wniosku aplikacyjnego powinno być jednym 
z ostatnich elementów prac przed realizacyjnych. Pierwszym 
krokiem w ramach przygotowania projektu powinna stanowić 
analiza efektywności inwestycji, z punktu widzenia wybranego 
źródła energii dla danej lokalizacji. Niezbędne jest tym samym 
przeprowadzenie analizy wykonalności dla różnych wariantów 
lokalizacji. Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędnymi 
załącznikami (w tym studium wykonalności) powinien 
wskazywać, że przedstawiony projekt do dofinansowania jest 
w pełni wykonalny nie tylko pod względem technicznym, 
środowiskowym, ale również formalno-prawnym oraz 
finansowym. Wnioskodawca powinien więc wcześniej 
zdobyć wymagane pozwolenia na realizację inwestycji oraz 
wskazać źródło finansowania przedsięwzięcia (zabezpieczone 
środki własne, kredyt), które pozwoli na realizację zadania 
do momentu wypłaty dotacji. Należy również pamiętać, 
że rozpoczęcie rzeczowe inwestycji w przypadku mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw może nastąpić po 
złożeniu wniosku o dofinansowanie. Wcześniejsze 
podjęcie prac budowlanych lub złożenie pierwszego 
prawnie wiążącego zamówienia na urządzenia przed 
złożeniem wniosku, z wyłączeniem działań związanych 
z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej danej 
inwestycji, automatycznie dyskwalifikuje projekt do 
wsparcia.
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Sektor energetyczny w Polsce, ze względu na strategiczny 
charakter i dynamikę rozwoju, w ostatnich latach jest 
chętnie finansowany przez instytucje. Do głównych funduszy 
europejskich należą:

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Europejskim Funduszem 
Społecznym
Głównym celem EFS jest walka z bezrobociem w krajach 
członkowskich, poprzez zwiększenie możliwości kształcenia 
i zatrudnienia. Pomoc uzyskają w szczególności osoby 
zagrożone ubóstwem oraz młodzi ludzie wchodzący na rynek 
pracy.
www.ec.europa.eu/esf/home.jsp
www.efs.gov.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Ukierunkowany jest na rozwój potencjału społeczno-
gospodarczego krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
Ze środków EFRR głównie finansowane są projekty, 
których celem jest rozwój przedsiębiorczości, rozbudowa 
infrastruktury, zwiększanie zatrudnienia, wzrost 
innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej, 
poprawa ochrony środowiska czy aktywizacja współpracy 
między sąsiednimi regionami państw członkowskich.  
www.europeanfundingnetwork.eu/funding-advice/programmes
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusz Spójności (FS)
Celem funduszu  jest zredukowanie dysproporcji społecznych 
i gospodarczych, a także promowanie zrównoważonego 
rozwoju przede wszystkim poprzez duże inwestycje w 
zakresie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska. 
Przeznaczony jest dla państw członkowskich, których dochód 
narodowy brutto (DNB) na mieszkańca wynosi mniej niż 90% 
średniego DNB w UE.
www.ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl
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Programy operacyjne wspierające 
energetykę odnawialną w Polsce 

Instytucje finansujące

 ] Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Najważniejszym działaniem NFOSiGW  jest udzielanie 
finansowego wsparcia największym lub ponadregionalnym 
przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej. Fundusz przeprowadza nabory wniosków i 
finansuje projekty ze środków Unii Europejskiej i krajowych. 
www.nfosigw.gov.pl

 ] Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm 
Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli 
tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG)
Forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez 
Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Krajowy 
Punkt Kontaktowy: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
Departament Programów Pomocowych i Pomocy 
Technicznej.
www.eog.gov.pl

 ] Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
Zadaniem centrum jest wspomaganie badań nad 
technologiami i nowoczesnymi rozwiązaniami poprzez 
opracowywanie programów wsparcia badań i innowacji.
www.ncbir.pl

 ] Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
www.fapa.com.pl

 ] Bank Ochrony Środowiska
www.bosbank.pl

 ] Bank Gospodarstwa Krajowego 
www.bgk.com.pl

Programem operacyjnym nazywamy jeden z najważniejszych 
dokumentów planistycznych, który określa obszar działań 
jakie organy państwowe podejmują lub mają zamiar podjąć 
w sprawie wspierania kraju. Głównym celem jest realizacja 
Narodowego Planu Rozwoju, poprzez finansowanie projektów 
ze środków krajowych lub wspólnotowych.
Przykładem może być Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), który jest programem 
krajowym wspierającym ochronę środowiska, przeciwdziałanie 
i adaptację do zmian klimatu, gospodarkę niskoemisyjną, 
transport i bezpieczeństwo energetyczne. Głównymi 
beneficjentami programu będą podmioty publiczne oraz bardzo 
duże przedsiębiorstwa. Najważniejszym źródłem finansowania 
programu operacyjnego będzie Fundusz Spójności (FS), który na 
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realizację programu na lata 2014-2020 przeznaczy 27,41 mld euro 
w tym 3508,2 mln przekazane zostaną na środowisko, a 2800,2 
mln na energetykę.
W ramach programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych 
między innymi: zmniejszenie emisyjności gospodarki, ochrona 
środowiska (w tym adaptacja do zmian klimatu), rozwój 
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach czy 
poprawa bezpieczeństwa energetycznego. W ramach 
pierwszej osi priorytetowej zostaną sfinansowane następujące 
obszary: poprawa efektywności energetycznej w sektorze 
publicznym i mieszkaniowym, produkcja, dystrybucja oraz 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energi i  (OZE) 
(np. budowa, rozbudowa farm wiatrowych, instalacji na 
biomasę i biogaz), oraz rozwój i wdrażanie inteligentnych 
systemów dystrybucji (np. budowa sieci dystrybucyjnych 
średniego i niskiego napięcia). Przewidywany wkład unijny 
wynosi 1 828,4 mln euro.
Innym przykładem programu operacyjnego jest Horyzont 2020. 
Jest to największy jak do tej pory program finansowania 
badań naukowych i innowacyjności w Unii Europejskiej. 
Budżet w latach 2014-2020 wyniesie niemalże 80 mld euro. 
Jego głównym celem jest zapewnienie konkurencyjności UE 
na świecie do 2020 r., aby Europa produkowała światowej 
klasy naukę, usuwała bariery do wdrażania innowacji, 
a także ma zapewnić uproszczenie procedur, tak aby 
jak najłatwiej można było osiągnąć wspólne założenia 
sektora publicznego a prywatnego. Program postrzegany jest 
jako środek do kierowania wzrostu gospodarczego, dlatego 
też uzyskał spore poparcie ze strony przywódców europejskich 
oraz posłów parlamentu europejskiego. Wszyscy są zgodni, że 
badania są inwestycją w przyszłość UE. Poprzez połączenie 
badań naukowych i innowacji, Horyzont 2020 przyczynia się 
do osiągnięcia celu z naciskiem na udoskonalenie nauki, 
rozwoju przemysłu i rozwiązywanie problemów społecznych. 
Chodzi przede wszystkim o stworzenie spójnego systemu 
finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap 
badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów, czy 
technologii. Aby skorzystać z szansy, jaką daje Horyzont 2020 
konieczna jest aktywizacja całego środowiska naukowego 
oraz wspólne działania administracji rządowej, uczelni 
i instytutów badawczych oraz przedsiębiorców. Innowacje 
powinny służyć stworzeniu nowych rozwiązań w zakresie 
gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz 
nowoczesnych inteligentnych miast i społeczności.
W okresie 2014 – 2020 współpraca transgraniczna między 
Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowana będzie w ramach 
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program 
Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na 
lata 2014-2020. Komisja Europejska zadecydowała, że 
na przedłużenie programu zostanie przeznaczonych 
176 mln euro. W ramach programu będą realizowane 
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następujące cele: poprawa dostępności regionów przy 
pomocy rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu 
oraz sieci komunikacyjnych, promocji kultury lokalnej, 
wspólne wyzwania w obrębie bezpieczeństwa i ochrony, 
a także promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie 
migracjami, mobilnością i bezpieczeństwem. 
Kolejnym przykładem jest Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój 2014 – 2020. Głównym zadaniem Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 jest wsparcie 
sektora Badanie + Rozwój (B+R), będącego całokształtem 
instytucji i ludzi zajmujących się poszerzaniem oraz praktycznym 
zastosowaniem wiedzy. Program jest krajowym programem 
operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównym celem 
Programu jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności 
gospodarki: chodzi tu o zwiększenie nakładów na sektor usług 
naukowo-oświatowych, poprzez wpieranie przedsiębiorstw 
w obszarach innowacyjności i działalności B+R, podniesienie 
poziomu jakości i rozwój interdyscyplinarności, jak również 
podniesienie stopnia komercjalizacji i umiędzynarodowienia 
badań naukowych i prac rozwojowych. W POIR priorytetowo 
traktowane są innowacyjne technologie w dziedzinie 
ochrony środowiska, a zwłaszcza ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i wody oraz 
adaptacji do zachodzących zmian klimatu – są to tak zwane 
ekoinnowacje. Program ten realizowany będzie zgodnie 
z koncepcją inteligentnej specjalizacji, czyli koncentracji 
wsparcia na obszarach o najwyższym potencjale rozwojowym. 
Na realizację POIR przeznaczono 7,6 mld euro. 
Ważnym programem dla rozwoju poszczególnych 
województw jest Regionalny Program Operacyjny. 
Kontynuacja tego programu stanowi system wdrażania 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Województwo 
lubelskie otrzyma w tej edycji 2 228,9 mln euro między innymi na 
energię przyjazną środowisku oraz efektywność energetyczną 
i gospodarkę niskoemisyjną. 
Programy operacyjne przez ostatnie lata przyczyniły się w 
większym stopniu do rozwoju państwa w przeróżnych sektorach 
takich jak kultura, przedsiębiorczość, pomoc społeczna i wiele 
innych. Nastał czas, aby wspomóc środowisko naturalne i to 
co najbardziej nas interesuje, do tej pory najmniej docenianą - 
gospodarkę niskoemisyjną.
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Państwowa polityka wspierania rozwoju 
OZE w Ukrainie

Finansowanie rozwoju OZE

Na chwilę obecną, w Ukrainie dopiero kształtuje się 
wielopoziomowy system finansowania rozwoju energetyki 
odnawialnej, przewidujący wykorzystanie różnych 
mechanizmów. Do takich mechanizmów można zaliczyć 
następujące:

 ] wykorzystanie środków własnych instytucji 
dostarczających energię, w szczególności poprzez 
wykorzystanie na poszczególne cele części środków 
otrzymanych z opłat za wykorzystaną przez mieszkańców 
i instytucje energię elektryczną i cieplną, według zwykłej 
taryfy opłat;

 ] ustalenie specjalnych dopłat do taryf na energię 
elektryczną i cieplną (w szczególności „zielona taryfa”), 
kiedy to finansowanie rozwoju OZE pośrednio realizują 
konsumenci;

 ] Utworzenie państwowego i innych funduszy z zakresu 
efektywności energetycznej (ustawodawstwo przewiduje 
tworzenie takiego funduszu z wykorzystaniem środków 
od wydawania pozwoleń w branży efektywności 
energetycznej i dobrowolnych składek podmiotów 
gospodarczych, jednak z powodu brak takich płatnych 
pozwoleń   oraz dobrowolnych składek podmiotów 
fundusz faktycznie nie wypełnia się);    

 ] wykorzystanie środków budżetowych w ramach 
programów rządowych (na przykład, udzielanie 
preferencyjnych kredytów i dotacji publicznych, w celu 
wymiany systemów grzewczych oraz izolacji cieplnej 
budynków);

 ] wykorzystanie inwestycji krajowych i zagranicznych; 
 ] skierowanie na odpowiednie działania środków, 
uwolnionych dzięki ulgom podatkowym i preferencjom.

Państwo gwarantuje podmiotom działalności gospodarczej, 
którzy produkują energię elektryczną z alternatywnych źródeł 
energii, że przy zmianie ustawodawstwa dla nich zostaną 
zachowane bodźce ku wytwarzaniu energii elektrycznej 
z alternatywnych źródeł, aktualne w dniu uruchomienia 
obiektów energetyki. Równolegle z tym, przy zmianie 
ustawodawstwa, podmioty działalności gospodarczej, mogą 
wybrać nowe zasady zachęcania do produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł alternatywnych. 
Poniżej przedstawiono podstawowe działające mechanizmy 
finansowania rozwoju OZE, w szczególności zieloną taryfę, ulgi 
podatkowe oraz pozyskiwanie inwestycji.
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„Zielona” taryfa
Wyższą względem zwykłej wysokość „Zielonej” taryfy ustala 
się na energię elektryczną, wyprodukowaną na obiektach 
elektroenergetyki z alternatywnych źródeł energii (oprócz gazu 
hutniczego i koksowniczego). W branży energii wodnej „zieloną 
taryfę” wprowadza się tylko na energię wyprodukowaną na 
mikro-, mini- i małych elektrowniach wodnych.
W celu stosowania „Zielonej” taryfy, producenci energii 
elektrycznej muszą spełniać wymogi ustawodawcze wobec 
tzw. składowej lokalnej.
Pod pojęciem składowej lokalnej rozumiemy część elementów, 
które mają ukraińskie pochodzenie i są wykorzystywane przy 
tworzeniu obiekta energetyki. Wymagany rozmiar składowej 
lokalnej dla obiektów, produkujących energię elektryczną 
z energii wiatru, słońca i biomasy, budowę których rozpoczęto 
po 1 stycznia 2012 r. i które były wprowadzone do użytku po 
1 lipca 2013 r., wynosi nie mniej, niż 30%, zaś dla obiektów, 
budowę których rozpoczęto po 1 stycznia 2012 r. ta które były 
wprowadzone do użytku po 1 lipca 2014 r., część składowej 
lokalnej powinna wynosić nie mniej, niż 50%.
Produkcja dostępnych na obiekcie energetyki elementów 
wyposażenia w Ukrainie potwierdza się certyfikatem pochodzenia, 
wydanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową. Wymóg 
zachowania składowej lokalnej,  nie ma zastosowania do instalacji 
w prywatnych gospodarstwach domowych wytwarzających, a 
także do mikro-, mini- i małych elektrowni wodnych.
Producenci energii elektrycznej mogą również stosować „zieloną 
taryfę”, jeżeli ich obiekty są budowane zgodnie z planem 
jednolitego systemu energetycznego Ukrainy. W ten sposób, 
taryfa specjalna nie może być stosowana do energii elektrycznej, 
wytwarzanej w starych  niezmodernizowanych obiektach. 
„Zieloną” taryfę ustala się dla przedsiębiorstwa, które produkuje 
energię elektryczną z energii wiatru , biogazu, biomasy, 
energii geotermalnej, energii słońca bądź na  elektrowniach 
wodnych, a także dla gospodarstw domowych, które 
wytwarzają energię elektryczną z energii słonecznej. 
Dla rozliczenia „Zielonej” taryfy wykorzystuje się taryfę 
detaliczną, obowiązującą w 2009 roku konsumentów drugiej 
klasy napięcia, czyli, konsumentów którzy otrzymują energię 
elektryczną, w punkcie sprzedaży tej energii o napięciu 
poniżej 27,5 kWt. Taka taryfa detaliczna jest mnożona przez 
współczynnik „zielonej” taryfy dla energii elektrycznej, 
wytwarzanej z poszczególnych źródeł. 
„Zielona” taryfa jest stosowana na podstawie decyzji NERC na 
podstawie wniosku właściwych podmiotów gospodarczych 
i gospodarstw domowych. 
Podmioty gospodarcze i gospodarstwa domowe, produkujące 
energię elektryczną z wykorzystaniem alternatywnych źródeł 
energii, mogą stosować „Zieloną” taryfę do 1  stycznia 2030 r.
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Tab. 15. Obliczenie 
minimalnej wysokości 
„Zielonych” taryf, stosowanej 
po 01.04.2013 r.

Rodzaj 
alternatywnego 
źródła energii

Moc elektrowni oraz inne 
czynniki wpływające 
na wysokość „zielonej 
taryfy”

Cena 
detaliczna 
(euro za 
kWh)

Współczynnik Współczynnik 
szczytu

Stawka 
taryfy 
(euro / 
kWt)

Wiatr

Do 600 kWt włącznie 0,05385 1,2 - 0,06462

Powyżej 600 kWt, ale nie 
więcej 2000 kWt 0,05385 1,4 - 0,07539

Powyżej 2000 kWt 0,05385 2,1 - 0,113085

Energia 
słoneczna

Elektrownie naziemne 0,05385 3,5 1,8 0,339255

Elektrownie dachowe 
i/lub na elewacjach 
budynków o mocy 
przekraczającej  100 kWt

0,05385 3,6 1,8 0,348948

Elektrownie dachowe 
i/lub na elewacjach 
budynków o mocy do 
100 kWt włącznie

0,05385 3,7 1,8 0,358641

Elektrownie dachowe 
i/lub na elewacjach 
prywatnych 
gospodarstw domowych 
o mocy do 100 kWt 
włącznie

0,05385 3,7 1,8 0,358641

Biomasa i 
biogaz Odpady 0,05385 2,3 - 0,123855

Elektrownie 
wodne

Mikro elektrownie wodne 
(do 200 kWt włącznie) 0,05385 2 1,8 0,19386

Mini elektrownie wodne 
(powyżej 200 kWt, ale 
nie więcej 1000 kWt )

0,05385 1,6 1,8 0,155088

Małe elektrownie wodne 
(do 10 tys. kWt włącznie) 0,05385 1,2 1,8 0,116316
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Tab. 16. Wymagania 
dotyczące składników 

krajowych (ukraińskich)

Rodzaj energii 
alternatywnej

Data oddania elektrowni 
do użytku

Minimalny ciężar 
właściwy składników 
krajowych, 
niezbędny do 
pozyskania „Zielonej” 
taryfy (%)

Energia słońca, 
wiatru i biomasy 
twardej

Przed 01.01.2013 r. 30

Po 01.01.2013 r. (wymóg 
czynny do  01.07.2013 r.) 15

Od 02.07.2013 r. do 
01.07.2014 r. włącznie 30

Biogaz

Przed 01.01.2014 r. 
włącznie brak

Od 02.01.2014 r. do 
01.01.2015 r. włącznie 30

Po 01.01.2015 r. 50

Energia słoneczna 
(dodatkowy 
wymóg dotyczący 
wartości 
ukraińskich 
materiałów 
w produkcji 
modułów 
słonecznych)

Po 01.01.2013 r. (wymóg 
czynny do  01.04.2013 r.) 30
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Rodzaj 
alternatywnego 
źródła energii

Moc elektrowni oraz inne 
czynniki wpływające 
na wysokość „Zielonej” 
taryfy

Taryfy (euro/kWt) dla obiektów oddanych do użytku w 
wymienionych okresach 

Do 
31.03.2013 r. 
włącznie

Od 
01.04.2013 r. 
do 
31.12.2014 r.

Od 
01.01.2015 r. 
do 
31.12.2019 r.

Od 
01.01.2020 r. 
do 
31.12.2024 r.

Od  
01.01.2025 r. 
do 
31.12.2029 r.

Wiatr

Do 600 kWt włącznie 0,06462 0,339255 0,058158 0,051696 0,045234

Powyżej 600 kWt, ale nie 
więcej 2000 kWt 0,07539 0,07539 0,067851 0,060312 0,052773

Powyżej 2000 kWt 0,113085 0,113085 0,1017765 0,090468 0,0791595

Energia 
słoneczna

Elektrownie naziemne 0,339255 0,339255 0,3053295 0,271404 0,2374785

Elektrownie dachowe i/lub 
na elewacjach budynków 
o mocy przekraczającej  
100 kWt

0,348948 0,348948 0,3140532 0,2791584 0,2442636

Elektrownie dachowe i/lub 
na elewacjach budynków 
o mocy do 100 kWt 
włącznie

0,358641 0,358641 0,3227769 0,2869128 0,2510487

Elektrownie dachowe 
i/lub na elewacjach 
prywatnych gospodarstw 
domowych o mocy do 
100 kWt włącznie

0,358641 0,358641 0,3227769 0,2869128 0,2510487

Biomasa i 
biogaz Odpady 0,123855 0,123855 0,1114695 0,099084 0,0866985

Elektrownie 
wodne

Mikro elektrownie wodne 
(do 200 kWt włącznie) 0,19386 0,19386 0,174474 0,155088 0,135702

Mini elektrownie wodne 
(powyżej 200 kWt, ale nie 
więcej 1000 kWt )

0,155088 0,155088 0,1395792 0,1240704 0,1085616

Małe elektrownie wodne 
(do 10 tys. kWt włącznie) 0,116316 0,116316 0,1046844 0,0930528 0,0814212

Tab. 17.  Etapowe obniżenie 
„Zielonych” taryf (euro/kWt)

Producenci energii elektrycznej, których obowiązuje „Zielona” 
taryfa, mają prawo sprzedawać energię elektryczną zgodnie z 
taką taryfą nabywcy gwarantowanemu  (spółkom publicznym 
typu obłenergo). Do 1 stycznia 2030 r. ustawodawstwo 
zobowiązuje nabywców gwarantowanych do kupna 
energii od podmiotów gospodarczych, dla których została 
ustalona „Zielona” taryfa, każdą ilość energii elektrycznej , 
wyprodukowanej z alternatywnych źródeł energii. Również 
producenci mogą sprzedawać taką energię innym 
konsumentom według taryfy, ustalonej za porozumieniem 
stron. W ostatnim przypadku, stosowanie „Zielonej” taryfy jest 
kwestią świadomości ekologicznej i kultury.
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Ulgi podatkowe
Odpowiednio do Kodeksu Podatkowego Ukrainy zwalniają 
się od opodatkowania podatkiem VAT operacje wwozu 
na terytorium celne Ukrainy:

 ] urządzeń działających z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii, urządzeń i materiałów energooszczędnych, 
środków pomiaru, kontroli i zarządzania zużywaniem 
zasobów paliwowo-energetycznych, urządzeń i 
materiałów do produkcji alternatywnych rodzajów paliwa 
lub do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii;

 ] materiałów, urządzeń i części zamiennych, które są 
wykorzystywane do produkcji urządzeń działających z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, jak również 
materiałów, surowców, urządzeń i części zamiennych, 
które będą wykorzystane do produkcji alternatywnych 
rodzajów paliwa lub do produkcji energii z odnawialnych 
źródeł energii.

Również do dnia 01.01.2019 roku zwalniają się od 
opodatkowania podatkiem VAT operacje:

 ] dostarczenia środków technicznych działających 
z wykorzystaniem alternatywnych rodzajów paliwa 
(potwierdzenie odpowiedniości przeznaczonego 
albo wyposażonego w nowe urządzenia do pracy na 
alternatywnym rodzaju paliwa środka technicznego 
dokonuje się według przepisów prawa, które 
rozpowszechniają się na środki techniczne działające na 
paliwach tradycyjnych);

 ] importu wymienionych środków technicznych, które 
wykorzystują się do odbudowy  istniejących i budownictwa 
nowych przedsiębiorstw produkujących biopaliwa 
oraz do produkcji i odbudowy środków technicznych i 
transportowych w celu wykorzystania biopaliwa, o ile 
takie towary nie są produkowane i nie mają analogów 
w Ukrainie, jak również środków technicznych i 
transportowych, w tym samobieżnych maszyn rolniczych, 
pracujących na biopaliwie, o ile takie towary nie są 
produkowane w Ukrainie.

Operacje ze sprzedaży energii elektrycznej, wyprodukowanej 
przez kwalifikowane instalacje kogeneracyjne i/lub z 
odnawialnych źródeł energii nie są opodatkowane podatkiem 
akcyzowym.
Należy podkreślić, że Kodeks Podatkowy Ukrainy określa jako 
odnawialne źródła energii energię wiatrową, słoneczną, 
geotermalną, energię fal i przypływów, hydroenergię, energię 
biomasy, gazu z odpadów organicznych, gazu z oczyszczalni 
ścieków, biogazów.
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Gwarancje prawne dla inwestorów zagranicznych
Na terytorium Ukrainy wobec inwestorów zagranicznych 
stosuje się zasady narodowe działalności inwestycyjnej, czyli 
dla inwestorów zagranicznych zostały zapewnione równe 
warunki działalności z inwestorami krajowymi. Inwestycje 
zagraniczne w Ukrainie nie podlegają nacjonalizacji. 
Jeśli w przyszłości specjalne prawo Ukrainy o inwestycjach 
zagranicznych zmieni gwarancje ochrony inwestycji 
zagranicznych, określone w tej ustawie, to w ciągu 10 lat od 
dnia wejścia w życie nowego prawa na żądanie inwestora 
zagranicznego będą stosowane wstępne gwarancje 
państwowe.
Inwestorzy zagraniczni mają prawo do odszkodowania 
za straty, łącznie ze stratą korzyści i stratami moralnymi, 
poniesionych na skutek działań, zaniechania działania lub 
niewłaściwego wykonania przez organy państwowe Ukrainy 
bądź ich kierownictwo, przewidzianych prawem obowiązków 
wobec inwestora zagranicznego lub przedsiębiorstwa z 
kapitałem zagranicznym. Wysokość rekompensaty określa się 
na moment faktycznego wykonania decyzji o odszkodowaniu 
za straty. 
W przypadku zaprzestania działalności inwestycyjnej 
inwestorowi zagranicznemu gwarantuje się zwrot jego 
inwestycji w postaci naturalnej lub w walucie inwestowania 
bez spłaty cła, jak również  dochodów z inwestycji w postaci 
pieniężnej lub towarowej. Państwo również gwarantuje 
swobodny i bezzwłoczny przelew za granicę dochodów i 
innych środków w walucie zagranicznej, pozyskanych zgodnie 
z prawem w wyniku dokonania inwestycji zagranicznych.
Celem podniesienia ochrony inwestycji zagranicznych Ukraina 
ratyfikowała Konwencję Waszyngtońską z 1965 roku o trybie 
rozwiązywania sporów inwestycyjnych między państwami a 
osobami zagranicznymi.
Również Rada Najwyższa Ukrainy ratyfikowała umowy 
międzynarodowe o wspieraniu i ochronie wzajemnej 
inwestycji z powyżej 70 krajami świata.
Celem sprzyjania inwestorom zagranicznym w kwestiach 
współpracy z organami władzy wykonawczej i jednostkami 
samorządu terytorialnego została powołana Państwowa.
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Wspieranie projektów z dziedziny 
efektywności energetycznej i OZE w Ukrainie

Priorytetowe państwowe projekty i programy
Idea zielonych technologii w branży komunalnej, kompleksie 
rolniczo-przemysłowym i energetyce jest dominująca w takich 
narodowych projektach Ukrainy jak „Czyste miasto”, „Energia 
natury”, „Zboże Ukrainy”, „Odrodzona hodowla bydła” oraz 
„Dobra woda”. W szczególności w ramach projektu „Energia 
natury” przewiduje się wykorzystanie na przedsiębiorstwach 
państwowych nośników energii, pozyskanych z odpadów 
palnych. Projekt narodowy „Czyste miasto” dotyczy wdrożenia 
nowoczesnych technologii segregacji i przeróbki odpadów 
komunalnych. W ramach projektów narodowych „Zboże Ukrainy” 
i „Odrodzona hodowla bydła” przewiduje się wykorzystanie w 
rolnictwie przerobionych odpadów organicznych (kompostu, 
biogazu, suplementów białkowych w karmach etc.). Projekt 
narodowy „Dobra woda” ma na celu wdrożenie współczesnych 
technologii uzdatniania wody pitnej.
Projekt narodowy „Energia natury” przewiduje m.in. 
budownictwo elektrowni wiatrowych, słonecznych oraz małych 
wodnych, produkcję alternatywnego paliwa twardego. 
W ramach projektu w obwodach ługańskim, donieckim, 
mykołajiwskim i zaporoskim zaplanowano budownictwo 
elektrowni wiatrowych, natomiast w obwodach zakarpackim, 
iwano-frankiwskim, lwowskim, czerniowieckim, żytomierskim, 
chmielnickim oraz wołyńskim zaplanowano realizację 
projektów budownictwa małych elektrowni wodnych.
Państwowa Agencja ds. Energooszczędności i Efektywności 
Energetycznej Ukrainy (PAEEE) wdraża program państwowego 
wspierania mieszkańców w zakresie ogrzewania 
alternatywnego. Program przewiduje zwrot obywatelom 20% 
kwoty kredytu, pozyskanego w państwowym Oszczadbanku 
na zakup kotłów elektrycznych lub kotłów na paliwo stałe. Poza 
tym ten program jest skierowany na pobudzanie mieszkańców, 
w szczególności właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot 
mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowo-budowlanych 
do wdrożenia działań z zakresu efektywności energetycznej. 
Na przykład ze środków programu pokrywa się 30% kwoty 
kredytów, udzielonych obywatelom na zakup urządzeń 
i materiałów energoefektywnych (ale nie więcej niż 10 
tysięcy hrywien) oraz 40% kredytów udzielonych wspólnotom 
mieszkaniowym i spółdzielniom mieszkaniowo-budowlanym 
na wdrożenie działań energooszczędnych w domach 
wielorodzinnych.
W 2015 roku na realizację wymienionych programów 
preferencyjnego kredytowania przewiduje się skierować 343,5 
mln hrywien inwestycji państwowych.
Poza tym, w grudniu 2014 roku firma Gresa-Group wspólnie z 
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Publiczną Spółką Akcyjną Ukrgazbank opracowały program 
kredytowy do zakupu urządzeń energooszczędnych oraz do 
docieplana budynków. Program kredytowy jest mianowany 
do wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i osób fizycznych 
przedsiębiorców oraz przewiduje udzielenie kredytów na 
okres od 3 lat z rocznym oprocentowaniem 3-11%. Zgodnie 
z warunkami programu kredyt udziela się na zakup urządzeń 
do ogrzewania, produkcji energii, podgrzewania wody oraz 
klimatyzacji, jak również systemów termoizolacji.
Międzynarodowe wsparcie finansowe
Największymi inwestorami w dziedzinie efektywności 
energetycznej i OZE są międzynarodowe organizacje 
finansowe, wspierające projekty lokalne w ramach programów 
rozwojowych lub przygotowują własne specjalne programy 
dla Ukrainy. Celem inwestorów jest polepszenie efektywności 
energetycznej na przedsiębiorstwach przemysłowych małego 
i średniego biznesu oraz na przedsiębiorstwach komunalnych 
społeczności lokalnych.
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).  Jednym z 
największych programów EBOR w dziedzinie efektywności 
energetycznej jest Program efektywności energetycznej 
Ukrainy, opracowany w celu udzielenia pożyczek oraz 
wsparcia technicznego dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
Według stanu na marzec 2011 roku, za pośrednictwem 
Programu przydzielono około 105 mln dolarów USA na 
wspieranie projektów z zakresu efektywności energetycznej 
w różnych sektorach. Poza tym, EBOR udzielił kilka dużych 
pożyczek dla projektów z zakresu efektywności energetycznej 
na dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach 
elektroenergetycznych i przedsiębiorstwach komunalnych  
w celu dokonania modernizacji przestarzałych urządzeń. 
W ramach programu kredytowania bezpośredniego 
rozwoju energetyki odnawialnej Ukrainy (USELF) dokonuje 
się odbudowa małych elektrowni wodnych, są uprawiane 
rośliny energetyczne, powstają elektrownie słoneczne. W 2015 
roku EBOR planuje inwestować w Ukrainę 1 mld euro. Pomoc 
zostanie skierowana głównie na odbudowę Donbasu oraz na 
wspieranie reform.
www.ebrd.com/ukraine
Partnerstwo na rzecz efektywności energetycznej i ochrony 
środowiska w Europie Wschodniej (E5P) - fundusz finansowania 
domatorskiego, który wynosi 90 mln euro i jest administrowany 
przez EBOR, został założony w celu wspierania inwestycji w 
projekty z zakresu efektywności energetycznej w Ukrainie i 
innych krajach Europy Wschodniej. Fundusz został założony 
z inicjatywy Rządu Szwecji w okresie jej prezydencji w Unii 
Europejskiej w 2009 roku. W ramach partnerstwa są udzielane 
pożyczki na oszczędzanie energii za pośrednictwem 
międzynarodowych instytucji finansowych, w tym 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego 
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Banku Inwestycyjnego, Nordyckiej Środowiskowej Korporacji 
Finansowej oraz Grupy Banku Światowego. 
Granty E5P są przyznawane w czterech priorytetowych 
zakresach, a mianowicie rejonowe zaopatrzenie w ciepło, 
inne projekty oszczędzania energii, projekty ekologiczne w 
Ukrainie, a także dodatkowe projekty w innych krajach Europy 
Wschodniej, chociaż Ukraina jest uważana za głównego 
beneficjenta (wykonawcę projektów) funduszu. Projekty 
ekologiczne, które dotyczą na przykład ścieków lub energii 
odnawianej, również mogą liczyć na finansowanie grantowe.
www.e5p.eu
Wspólnota Europejska bezpośrednio wspiera programy 
efektywności energetycznej oraz OZE poprzez Państwową 
Agencję ds. Energooszczędności i Efektywności Energetycznej 
Ukrainy. W szczególności zostało przyznano 1,250 mln euro 
na realizację Projektu Partnerstwa pt. „Poprawienie bazy 
normatywno-prawnej w zakresie efektywności energetycznej 
oraz przybliżenie jej do przepisów prawa unijnego”, którego 
celem jest dostosowanie niektórych krajowych projektów ustaw, 
dotyczących efektywności  energetycznej, do odpowiednich 
projektów ustaw / standardów UE zgodnie w wymaganiami 
Wspólnoty Energetycznej. Łączna kwota finansowania z UE w 
latach 2011 – 2013 wyniosła 70 mln euro. Wsparcie finansowe jest 
skierowane na reformowanie bazy prawnej, zarządzanie finansami 
publicznymi, działania z zakresu efektywności energetycznej 
(bilans energetyczny, informowanie społeczeństwa, dostęp do 
finansowania itd.), śledzenie wyników realizacji polityki w zakresie 
obniżenia strat energetycznych.
www.saee.go.ua
Celem projektu Banku Światowego pt Efektywność 
Energetyczna Ciepłownictwa jest poprawienie efektywności 
energetycznej oraz jakości świadczonych usług poszczególnych 
przedsiębiorstw z branży ciepłownictwa w Ukrainie, poprawy 
ich kondycji finansowej i zmniejszenia emisji CO2. Ogólnym 
celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
unikanie wytwarzania ciepła poprzez poprawę efektywności 
generacji ciepła, zmniejszenie strat ciepła w ciepłowniczych 
systemach przesyłowych i dystrybucyjnych oraz zmniejszenie 
zużycia ciepła mieszkańcami. Główną instytucją wdrażającą 
jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Usług 
Komunalnych Ukrainy. Środki przeznaczone dla Komponentu 
1 projektu: inwestycje w efektywność energetyczną - 376,50 
mln dolarów USA oraz Komponentu 2: Pomoc techniczna i 
budowanie potencjału - 5,50 mln. dolarów. 
www.worldbank.org/uk/country/ukraine
Agencja USA ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID)  
pomaga 36 społecznościom lokalnym Ukrainy w ramach 
Projektu reformowania scentralizowanego zaopatrzenia w 
ciepło (PRCZC), poprzez który w ciągu ostatnich trzech lat 
zostało przekazano 16 mln dolarów USA.
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Projekt USAID „Municypalna reforma energetyczna w Ukrainie” 
ma na celu podniesienie bezpieczeństwa energetycznego 
Ukrainy, w szczególności poprzez wspieranie miast partnerskich 
w planowaniu, przygotowaniu i finansowaniu projektów czystej 
energii oraz efektywności energetycznej.  Podstawowymi 
oczekiwanymi wynikami projektu na poziomie ogólnoukraińskim 
są oszczędzanie 266 mln Metrów sześciennych gazu ziemnego, 
przyciągnięcie 200 mln dolarów inwestycji w projekty czystej 
energii oraz efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji 
СО2 o 500 tys. ton. Miasto Iwano-Frankiwsk jest jednym z 17 miast 
partnerskich tej inicjatywy.
www.merp.org.ua/index.php?lang=uk
Projekt „Rozwój lokalny skierowany na społeczność” Faza 
ІІ  Projekt CBA-II finansowany ze środków Unii Europejskiej, jest 
współfinansowany i wdrażany przez UNDP przy wsparciu Rządu 
Ukrainy i we współpracy z lokalnymi władzami wykonawczymi 
i samorządami. Całkowity budżet CBA-II wynosi 17 mln €, z 
czego 98,4% to dofinansowanie UE, zaś 1,6% to wkład UNDP. 
Okres realizacji projektu wynosi 4 lata (czerwiec 2011 - 
czerwiec 2015). Ogólnym celem Projektu CBA-II jest tworzenie 
środowiska, przyjaznego dla długofalowego rozwoju społeczno-
gospodarczego na poziomie lokalnym poprzez rozwój 
samorządów oraz wspieranie inicjatyw, skierowanych na rozwój 
społeczności lokalnych na terytorium Ukrainy. Cele szczegółowe 
projektu to promocja podejścia, skierowanego na wspólnotę 
lokalną, w kwestiach samorządności i zrównoważonego rozwoju; 
zwiększenie efektywności energetycznej na poziomie lokalnym; 
wspieranie tworzenia ośrodków zarządzania wiedzą w zakresie 
mobilizacji wspólnot lokalnych i wspólnego zarządzania, a także 
sieci wymiany doświadczeń. W drugiej fazie, Projekt CBA działa 
we wszystkich 25 regionach Ukrainy, 264 rejonach i 1108 radach 
lokalnych – wszystkie zostały wybrane w ramach otwartego 
konkursu, na podstawie następujących kryteriów: (a) problemy 
o charakterze społeczno-gospodarczym; (b) motywacja do 
udziału w zarządzaniu partycypacyjnym.
www.cba.org.ua/ua/about
Program Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(UNDP) również realizuje projekt pt. „Transformacja rynku w 
kierunku oświetlenia efektywnego energetycznie”, którego 
celem jest wdrożenie nowoczesnych efektywnych technologii 
oświetlenia oraz stopniowe wycofanie z eksploatacji 
nieefektywnego oświetlenia w budynkach mieszkalnych 
i budynkach użyteczności publicznej. Łączna kwota 
finansowania w ramach wymienionego projektu w latach 
2010–2015 wynosi 31 mln dolarów USA.
www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home
Niemieckie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej (GIZ)   
koordynuje współpracę Niemiec i Ukrainy w dziedzinie stabilnego 
rozwoju gospodarczego. W ramach projektu „Efektywność 
energetyczna w budynkach” (2007-2013) odbyły się szkolenia 
dla kierowników gospodarstw energetycznych, zostały 
opracowane plany zużycia energii w budynkach, zainstalowane 
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systemy kontroli oraz zostały zorganizowane pokazowe prace 
z modernizacji urządzeń. Od końca 2014 roku GIZ, w imieniu 
Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 
udziela Ukrainie pomocy w budownictwie tymczasowych 
mieszkań і przekazania rzeczy pierwszej potrzeby dla osób, 
przemieszczonych wewnątrz kraju z obwodów ługańskiego i 
donieckiego.  
www.giz.de/en/worldwide/302.html
Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) jest 
międzynarodową instytucją finansową założoną w 1990 roku 
przez pięć krajów skandynawskich: Danię, Finlandię, Islandię, 
Norwegię oraz Szwecję. NEFCO udziela kredytów i realizuje 
inwestycje kapitałowe w celu osiągnięcia pozytywnych efektów 
środowiskowych , którymi jest zainteresowana Skandynawia. 
Do tej pory NEFCO sfinansowała szereg projektów ochrony 
środowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Rosji, 
Białorusi i Ukrainy. Działania NEFCO są skupione na projektach, 
które osiągają opłacalne korzyści dla środowiska w całym 
regionie. NEFCO priorytetyzuje projekty redukujące emisję gazów 
klimatycznych, poprawiające sytuację ekologiczną Bałtyku lub 
zmniejszające uwalnianie toksycznych zanieczyszczeń. Portfel 
NEFCO obejmuje obecnie blisko 400 małych i średnich projektów, 
rozmieszczonych w różnych sektorach.
www.nefco.org/ru/introduction/nformats_ya_pro_nefko
Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (SIDA)  
wraz z NEFCO i ukraińskimi organami władzy uzgodniły opracowanie 
programu inwestycyjnego DemoUkraina, celem której jest wdrożenie 
projektów efektywności energetycznej w Ukrainie. Ten program 
otrzyma od Rządu Szwecji poprzez SIDA 16 mln euro. W ramach 
programu ukraińskie miasta Połtawa, Iwano-Frankiwsk, Winnica, 
Żytomierz, Kijów, Ołeksandrija, Krzywy Róg, Donieck, Siewierodonieck, 
Kamieniec Podolski od 2013 roku pozyskały  finansowanie na 
wdrożenie lokalnych projektów rejonowego zaopatrzenia w ciepło. 
Ze swojej strony NEFKO zapewnia wsparcie eksperckie w kwestiach 
zaopatrzenia w ciepło.
www.sida.se/English/where-we-work/Europe/Ukraine
www.demo-dh.org.ua/uk/faq/46-information-about-e5p
Porozumienie między burmistrzami w sprawie stałego rozwoju 
energetycznego i ochrony klimatu (Covenant of Mayors). Po 
przyjęciu przez Unię Europejską w 2008 roku pakietu klimatyczno-
energetycznego Komisja Europejska, aby wspierać działania 
podejmowane przez władze lokalne zmierzające ku wdrożeniu 
polityk na rzecz zrównoważonej energii, zainicjowała Porozumienie 
między burmistrzami. Mając bowiem na uwadze, że 80% zużycia 
energii i emisji CO2 związanych jest z działalnością obszarów miejskich, 
władze lokalne odgrywają istotną rolę w łagodzeniu skutków 
zmian klimatycznych. Biuro Porozumienia między burmistrzami 
ustanowione i finansowane przez Komisję Europejską odpowiada 
za koordynowanie i codzienne zarządzanie inicjatywą. Udziela ono 
sygnatariuszom pomocy administracyjnej i technicznej, ułatwia 
nawiązywanie kontaktów pomiędzy stronami zainteresowanymi 
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Porozumienia i zapewnia promocję ich działań. 
Mer Iwano-Frankiwska podpisał Porozumienie między burmistrzami 
jeszcze w końcu 2011 roku oraz zaciągnął zobowiązania 
opracować i wdrożyć Program stałego rozwoju energetycznego 
miasta Iwano-Frankiwsk do 2020 roku. Koniecznym warunkiem 
Porozumienie Burmistrzów jest udoskonalenie systemu zarządzania  
energetycznego: wdrożenie „Jednolitego systemu е-monitoringu” 
do obliczenia zużycia zasobów energetycznych wszystkich 
budynków jednostek budżetowych i instytucji miasta, wdrożenie 
systemu monitoringu CO2 etc. W szczególności, program przewiduje 
zmniejszenie w 1,5-2 razy zużycia różnych rodzajów energii oraz emisji 
dwutlenku węgla.
www.covenantofmayors.eu

Inicjatywy ekologiczne w Ukrainie 
i w Polsce
Inicjatywy związane z edukacją ekologiczną
Koniecznym warunkiem, który należy spełnić, aby można było 
osiągnąć zrównoważony rozwój jest edukacja ekologiczna 
całego społeczeństwa. Przy pomocy edukacji można 
upowszechnić oraz wypromować ideę zrównoważonego rozwoju. 
W szkołach prowadzone są zajęcia, na których omawiane są 
problemy nowoczesnego świata: dewastacyjny wpływ człowieka 
na środowisko oraz konsekwencje, jakie niosą za sobą takie działania. 
Zajęcia mają na celu podniesienie świadomości słuchaczy, a 
także uwrażliwienie ich na treści powiązane z ekologią. Nauka 
o ekologii jest procesem ciągłym – rozpowszechniana jest już 
u najmłodszych dzieci (ostatnim czasem popularne stały się 
przedszkola promujące ochronę przyrody), następnie uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych czy szkół średnich, na 
zajęciach z przyrody, biologii lub geografii, w obowiązkowym 
programie nauczania przewidziane jest po kilka godzin lekcji 
związanych z edukacją ekologiczną. Nawet dorośli z każdej 
strony są informowani na temat ekologii np. poprzez programy 
naukowe w TV, artykuły na stronach www, czy regulacje prawne 
narzucane przez Unię Europejską. 
W 2001 roku Ministerstwo Ochrony Środowiska opublikowało 
Narodową Strategię Edukacji Ekologicznej. Do najważniejszych 
celów strategii należą: wypromowanie idei zrównoważonego 
rozwoju, formowanie poczucia odpowiedzialności za stan 
środowiska naturalnego, uwrażliwienie społeczeństwa na 
temat ochrony środowiska naturalnego, motywowanie 
społeczeństwa do przestrzegania ogólnych zasad oraz 
poszerzania wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego, 
włączenia społeczeństwa do aktywnego działania na rzecz 
ochrony środowiska, uświadomienie społeczeństwa na temat 
katastroficznych skutków działalności człowieka na stan 
środowiska naturalnego. 
Na przestrzeni lat świadomość ekologiczna w Polsce bardzo 
uległa zmianie. Przede wszystkim dzięki wstąpieniu do Unii 
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Europejskiej, ale także przy pomocy wielu inicjatyw, które zostały 
powołane do życia w celu uświadomienia społeczeństwa. To 
właśnie dzięki głośnym akcjom społecznym takim jak Inicjatywy 
obywatelskie – dla środowiska pojęcie zrównoważonego 
rozwoju stało się bliższe dla każdego z nas. Celem programu 
priorytetowego Edukacja Ekologiczna była poprawa stanu 
środowiska naturalnego poprzez rozwiązywanie lokalnych 
problemów związanych z ochroną środowiska, włączenie 
społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, tworzenie lokalnych partnerstw oraz usprawnień 
zarządzania obywatelskimi zachowaniami proekologicznymi. 
Bardzo ważnym elementem okazało się włączenie społeczności 
lokalnej w inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem –  
łatwo się przekonać, że ekoinnowacje to nic strasznego i 
odległego. Dobrą praktyką jest informowanie o różnych formach 
dofinansowania, a także pozwolenie wspólne podejmowanie 
decyzji, np. o rozlokowaniu funduszy w gminach.
W Ukrainie kółka przyrodnicze na stale działają na zapleczu 
regionalnych centrów młodych naturalistów jako jednostki 
edukacji pozaszkolnej, gdzie zajęcia odbywają się blisko 
do przyrody. Kółka przyrodnicze służą również narzędziem 
do zaangażowania dorosłych do rozwiązania problemów 
ekologicznych, ponieważ wiedza o przyrodzie i zielonej energii 
przekazuje się od dzieci do rodziców.
W Lwowskim Państwowym Muzeum Przyrody NAN Ukrainy działa 
interaktywna wystawa „Dynamiczne muzeum”. Zdaniem ekspertów 
muzeum, większość rodziców nie wodzi dzieci do siedmiu lat do 
muzeum, ponieważ to nudno. To pobudziło personel muzeum 
zorganizować działania, które wywołują szereg pytań u dzieci i 
czynią ich pobyt w muzeum ciekawym i poznawczym.
W obwodzie iwano-frankiwskim planuje się założyć alternatywną 
stale działającą szkołę przyrodniczą w ramach centrum 
dziedzictwa Wygodskiej wąskotorówki w miejscowości 
Wygoda rejonu dołyńskiego, która powstanie w ramach 
projektu „Karpackie koleje wąskotorowe” oraz „Eko-szkoła i 
ekspozycja interpretacyjna dla Centrum dziedzictwa Wygodskiej 
wąskotorówki”. Szkoła będzie bazować się na interaktywnych 
eksponatach ekspozycji przyrody Karpat. Projekt infrastrukturalny 
„Karpackie koleje wąskotorowe” realizuje Turystyczne 
Stowarzyszenie Obwodu Iwano-Frankiwskiego w partnerstwie 
z Iwano-Frankiwsk Obwodową Administracją Państwową i 
Wygodską radą osiedlową (Ukraina), a także z Parkiem Górskim 
Maramuresz (Rumunia) przy współfinansowaniu UE w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej EISP „Węgry-Słowacja-
Rumunia-Ukraina, 2007-2013”. Inicjatywę założenia szkoły wspiera 
również Fundacja Współpracy Ambasady Finlandii w Ukrainie.

Targi, fora oraz wystawy
Targi ekologiczne są dobrą okazją do wymiany doświadczeń oraz 
poszerzenia wiedzy na temat innowacyjności w zakresie ochrony 
środowiska. Nowopowstałe przedsiębiorstwa na tego typu eventach 
mogą się wypromować, znaleźć pracowników albo przekonać do 108



siebie inwestorów. W całej Polsce każdego roku organizowanych 
jest mnóstwo targów ekologicznych. Do największych należą 
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska w Poznaniu Poleko 
(od 2015 r. Pol-Eco-System). Międzynarodowe Targi Poleko są 
najbardziej prestiżowym w kraju targami poświęconymi ochronie 
środowiska, a także odnawialnym źródłom energii, ekoinnowacjom, 
ekologii oraz gospodarce komunalnej. Targi sprzyjają efektywnej 
promocji nowości, są miejscem spotkań, ciekawych konferencji 
i debat. Osobiście można porozmawiać z kadrą zarządzającą 
wielu przedsiębiorstw, instytucji państwowych lub fundacji. We 
wrześniu 2015 roku w Warszawie odbędą się V Międzynarodowe 
Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO. 
Jest to nie tylko jedno z największych i najważniejszych wydarzeń 
dotyczących energii odnawialnej w kraju, ale także platforma 
wymiany wiedzy i technologii. W tym roku będą one poświęcone 
zagadnieniom takim jak odnawialna i zdecentralizowana 
produkcja energii, innowacyjne i efektywne wykorzystanie energii, 
inteligentna dystrybucja i sieci energooszczędne oraz zarządzanie 
energią.W dniach 17-19 listopada 2015 roku odbędą się w Lublinie 
Targi Energetyczne „Energetics”, na których między innymi będą 
promowane technologie powiązane z odnawialnymi źródłami 
energii. Na tegorocznych targach prezentowane będą systemy 
oszczędzania zasobów energetycznych, technologie pozyskania 
energii ze źródeł odnawialnych oraz będą promować się firmy, 
które zajmują się energią wiatrową, wodną, słoneczną, wód 
geotermalnych i biomasy. Na targach będzie można wymienić się 
doświadczeniem albo zaczerpnąć wiedzy od specjalistów ds. OZE. 
„Energetics” są jednym z najważniejszych w Polsce spotkań branży 
energetycznej, skupiają się na niej przedstawiciele małych oraz 
średnich przedsiębiorstw, jak i  dużych koncernów energetycznych. 

W Ukrainie już siedem lat z rzędu odbywa się Międzynarodowa 
specjalistyczna wystawa „Efektywność energetyczna. Energetyka 
odnawialna”. W 2014 roku w Kijowie odbyło się VI Międzynarodowe 
biznes-forum do spraw efektywności energetycznej i energetyki 
odnawialnej, a także VII Międzynarodowa specjalistyczna wystawa 
„Efektywność energetyczna. Energetyka odnawialna – 2014”. 
Wystawa została zorganizowana przez Państwową Agencję 
Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii Ukrainy oraz 
miała na celu zapoznać z lepszymi wzorcami energooszczędnych 
urządzeń, materiałami dla przemysłu i bytu, technologiami 
wykorzystania alternatywnych rodzajów paliwa i OZE etc. Łącznie 
swoje osiągnięcia zaprezentowały 305 firm (z nich 69 bezpośrednio 
w dziedzinach efektywności energetycznej i OZE) z 19 krajów świata. 
Program konferencyjny Międzynarodowego inwestycyjnego 
biznes-forum i wystawy obejmował kwestie pokonania deficytu 
energetycznego, perspektyw dalszego rozwoju sektora energetyki 
wiatrowej, wykorzystania europejskich doświadczeń w zakresie 
podniesienia efektywności energetycznej w przemyśle oraz inne. 
Od 10 do 13 listopada 2015 roku w Kijowie odbędzie się VIII 
wystawa „Efektywność energetyczna. Energetyka odnawialna 
– 2015” w największym w Ukrainie Międzynarodowym Centrum 
Wystawienniczym. 109



Przydatne zasoby informacyjne 

Zasoby Internetu dla osób zainteresowanych w Polsce:
Strona Sejmu RP www.sejm.gov.pl

Strona Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl

Strona Urzędu Regulacji Energetyki www.ure.gov.pl

Strona Towarowej Giełdy Energii www.tge.pl

Strona Polskich Sieci Elektroenergetycznych www.pse.pl

Strona Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl

Strona Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl

Strona portalu Lubelskie – zysk z natury www.oze.lubelskie.pl 

Strona Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny www.fundacja.lublin.pl

Strona Wschodniego Klastra ICT www.ecict.eu

Strona Niemiecko – Polskiej Fundacji Nowa Energia www.nowa-energia.org

Strona portalu IOZE – potencjał tkwi w naturze www.ioze.pl

Strona Instytutu Energetyki Odnawialnej www.ieo.pl

Strona Stowarzyszenia Energii Odnawialnej www.seo.org.pl

Strona Europejskiego Stowarzyszenia Małej Energetyki Wodnej www.esha.be

Strona Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych www.trmew.pl

Strona Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej www.psew.pl

Strona portalu informacyjnego – Centrum Informacji o Rynku Energii www.cire.pl

Strona portalu gospodarczego www.wnp.pl

Strona portalu informacyjnego Wysokie Napięcie www.wysokienapiecie.pl

Strona portalu poświęconego zielonej energii www.graМВтzielone.pl

Strona portalu poświęconemu budownictwu energooszczędnemu   
www.termodom.pl

Strona portalu agroenergetyka www.agroenergetyka.pl

Strona portalu GLOBEnergia www.globenergia.pl

Strona portalu edukacyjnego Zielona Energia www.zielonaenergia.eco.pl

Strona poświęcona projektowi RESTOR www.restor-hydro.eu/en

Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi Horyzont 2020 
www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Strona portalu poświęconego funduszom europejskim 
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Rozdział ten zawiera listę przydatnych zasobów 
informacyjnych dotyczących zagadnienia OZE i EE. Zawarte 
na wymienionych stronach internetowych informacje stały się 
podstawą do opracowania niniejszej broszury. Czytelników 
zainteresowanych rozszerzeniem swojej wiedzy na temat 
odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej 
zachęcamy do odwiedzenia wymienionych poniżej stron 
www.
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Zasoby Internetu dla osób zainteresowanych w Ukrainie:
Strona Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju www.ebrd.com/ukraine

Strona Banku Światowego www.worldbank.org/uk/country/ukraine

Strona Programu GIZ (GIZ_Ukraine) www.giz.de

Strona portalu Umowy Merów www.uhodameriv.eu

Program UNDP „Transformacja rynku w kierunku oświetlenia energoefektywnego” 
www.lampochki.org.ua

Strona portalu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa „Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013”   
www.pl-by-ua.eu/ua 

Strona portalu Programu Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu 
Sąsiedztwa i Partnerstwa „Węgry-Słowacja-Rumunia-Ukraina, 2007-2013”  
www.huskroua-cbc.net/ua

Strona portalu Państwowej Agencji Efektywności Energetycznej i Oszczędzania Energii 
Ukrainy www.saee.gov.ua

Strona Narodowej Agencji Badań Strategicznych przy Prezydentowi Ukrainy  
www.niss.gov.ua/articles/1440

Strona Iwano-Frankiwskiego Regionalnego Centrum ds. Inwestycji i Rozwoju 
www.investin.if.ua/uk 

Specjalistyczny portal o energetyce alternatywnej w Ukrainie oraz 
energoefektywnych technologiach budownictwa www.ecotown.com.ua

Strona specjalistycznego portalu o energetyce słonecznej  
www.siriusone.net/index.php

Strona portalu Ukraińskiego Stowarzyszenia Energetyki Odnawialnej, 
zawierająca bibliotekę wyspecjalizowanych publikacji z zakresu efektywności 
energetycznej oraz OZE www.uare.com.ua 

Strona portalu zawierającego informacje o konkursach i grantach dla organizacji 
pozarządowych „Gurt” www.gurt.org.ua  

Strona portalu zawierającego informacje o konkursach i grantach dla 
organizacji pozarządowych  „Hromads’kyj prostir” (Przestrzeń społeczna)  
www.civicua.org 

Fundacja «Fond National Endowement for Democracy»: www.ned.org

Portal informacyjny do spraw podniesienia efektywności energetycznej w 
sektorze mieszkalnictwa Ukrainy „Ciepły dom”  
www.teplydim.com.ua/uk/about

Stymulacja energetyki odnawialnej w Ukrainie za pomocą zielonej taryfy. Przewodnik 
dla inwestorów (2013) www.ifc.org/wps/wcm

Praca badawcza: Podniesienie efektywności energetycznej w Ukrainie: 
zmniejszenie regulacji i stymulacja energooszczędności. Instytut badań 
ekonomicznych i konsultacji politycznych (Kijów), Niemiecka grupa doradcza 
(Berlin) www.beratergruppe-ukraine.de/download/Beraterpapiere/2012/PP_01_2012_ukr.pdf

Strona Centrum alternatywnych i odnawialnych źródeł energii „Bioenergia 
Karpat”)  www.aesd.org.ua

Magazyn blogów nt. ekologicznych rozwiązań w bycie oraz w dziedzinie 
mieszkalnictwa www.rodovid.me

Strona Lwowskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego www.smnh.org/ua
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Niniejsza publikacja została przygotowana przy wsparciu Unii Europejskiej. Treść 
publikacji wyraża wyłącznie poglądy organizacji Agencja Rozwoju Inicjatywy 
Prywatnej

Sieć młodzieżowej współpracy 
transgranicznej na rzecz 
bezpieczeństwa ekologicznego oraz 
efektywności energetycznej

Sieć młodzieżowej współpracy transgranicznej na rzecz 
bezpieczeństwa ekologicznego oraz efektywności energetycznej 
zjednoczyła młodzież akademicką i młodych naukowców 
siedmiu czołowych uczelni wyższych z regionów docelowych. 
W szczególności są to studenci takich ukraińskich uczelni jak 
Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyka, 
Iwanofrankowski Narodowy Uniwersytet Techniczny Nafty i Gazu, 
Iwanofrankowski Uniwersytet Medyczny oraz takich polskich 
uczelni jak Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Politechnika Lubelska.

Będąc produktem projektu „Student z inicjatywą: wektor 
oszczędzania energii”, sieć została założona przez Agencja Rozwoju 
Inicjatywy Prywatnej, Komitet Wykonawczy Iwanofrankowskiej 
Rady Miejskiej oraz Wydział Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu 
Miasta Lublin.

Pod względem kształtu sieć jest strukturą nieformalną, która 
połączyła ukraińskich i polskich studentów i młodych naukowców 
pod wspólną ideą. Działalność sieci po zakończeniu projektu 
będzie administrowana przez ARPI w Ukrainie oraz przez 
Niemiecko-Polską Fundację Nowa Energia w Polsce. Odpowiednie 
memorandum O wsparciu dla sieci po zakończeniu projektu 
podpisały z polskiej strony Gmina Lublin i Fundacja „Nowa 
Energia”, a ze strony ukraińskiej Wydział Rozwoju Gospodarczego i 
Integracyjnego Komitetu Wykonawczego Iwanofrankowskiej Rady 
Miejskiej i Agencja Rozwoju Inicjatywy Prywatnej . 

Na czerwiec 2015 roku sieć liczy ponad 50 studentów z Ukrainy i 
Polski, zainteresowanych wspólnym opracowaniem i wdrożeniem 
innowacyjnych projektów w dziedzinie energooszczędności i 
odnawialnych źródeł energii. Do niej mogą dołączyć nowe zespoły 
studentów celem przeprowadzenia fachowych debat z zakresu 
efektywności energetycznej i OZE oraz realizacji projektów 
partnerskich.

W ramach projektu została założona internetowa platforma 
www.energyouth.org celem pomocy aktywnej i utalentowanej 
młodzieży w poszukiwaniu zawodu na kierunkach, związanych z 
energetyką alternatywną, energooszczędnością, biotechnologiami, 
jak również w pozyskiwaniu informacji o programach badawczych 
na uczelniach wyższych. Młodzi ludzie, którzy dołączyli się do 
działalności sieci, prezentują siebie na tym zasobie informatycznym 
przed potencjalnymi pracodawcami, zainteresowanymi 
pozyskiwaniem wykształconego personelu. Strona internetowa 
zawiera bazę danych przedsiębiorstw regionów docelowych, 
które są otwarte na współpracę w kierunku wdrożenia innowacji 
energetycznie efektywnych przez utalentowanych młodych 
fachowców, zbiera pomysły na innowacyjne projekty z zakresu 
efektywności energetycznej, ekologii i energetyki odnawialnej 
dla potencjalnych donatorów lub inwestorów. A więc dzięki 
internetowej platformie utalentowana młodzież otrzyma 
możliwość zoptymalizować poszukiwanie instytucji do współpracy 

«sprzedaży» swoich idei lub gotowych projektów instytucjom 

Agencja Rozwoju Inicjatywy 
Prywatnej
Ul. Dnistrowska, 26, Iwano-
Frankiwsk, 76018, Ukraina
Tel. / fax: +38 0342 50 46 05

www.arpi.org.ua 

Komitet Wykonawczy Rady 
Miasta Iwano-Frankiwsk
Ul. Hruszewskogo, 21, Iwano-
Frankiwsk, 76004, Ukraina
Tel. / fax: +38 0342 55 20 65
e-mail: uzzt@mvk.if.ua 
www.mvk.if.ua

Gmina Lublin
1 Krola Wladyslawa Lokietka sq., 
Lublin, Poland, 20-109,
tel. +48 81 466 28 50
fax. +48 81 466 28 51
e-mail. wswincicki@lublin.eu
www.lublin.eu, www.um.lublin.eu


