
Efektywność energetyczna 

oraz energia ze źródeł odnawialnych 

w województwie śląskim. 

Doświadczenia z ostatnich 10 lat 

oraz perspektywa do 2023 roku

16 grudnia 2014, sala marmurowa, 

Śląski Urząd Wojewódzki



Koncentruje się na rozwoju technologii energooszczędnych 

oraz poszanowaniu energii w budynkach

Grupa Euro-Centrum



Doświadczenie

Projekty budowlane

Inwestycje, których 

głównym celem jest 

rewitalizacja 

lub budowa nowych 

obiektów 

energooszczędnych

Projekty 

technologiczne

Wsparcie kapitałowe i 

tworzenie nowych firm 

technologicznych 

z obszaru poszanowania 

energii w budynkach

Projekty badawczo-

rozwojowe

Działalność badawcza, 

doradcza i szkoleniowa w 

zakresie odnawialnych 

źródeł energii, 

poszanowania energii  

w biurowcach i innych 

obiektach



Spółki technologiczne:



Nauka

Partnerzy

Biznes



Droga 

do energoszczędności



Wyłanianie się z przeszłości (2006)



Wyłanianie się z przeszłości

- listopad 2006 



Dawniej…

Budynek nr 2

... dziś

Wyłanianie się z przeszłości



Historia 

(2006 – 2009)

Budynek nr 3

Wyłanianie się z przeszłości



Wyłanianie się z przeszłości

Budynek nr 9



Budynek nr 5

Wyłanianie się z przeszłości



Wyłanianie się z przeszłości

Budynek nr 4



…do teraźniejszości

Wyłanianie się z przeszłości...



Wizyta studyjna do Austrii 

(Weiz)

Zwiedzanie obiektów 

energooszczędnych

Budynek energooszczędny



Budynek energooszczędny 

Euro-Centrum - 2009 rok

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego.

• Transfer technologii z Austrii – projekt 
Weizer Energie-Innovations-Zentrum

• Dostosowanie projektu do polskich 
warunków (prawo budowlane, warunki 
geologiczne)

• Powierzchnia: 2 400 m2

• Koszt wytworzenia 1 m2: ok.4.200 zł

• Koszt ogrzewania: 50 gr/m2



• będzie zużywał 

do 15 kWh/m2/rok 

• Powierzchnia: 7 500 m2

• Czas realizacji:

sierpień 2011 – luty 2014

• Koszt m2 powierzchni pasywnej: 

ok. 3.700 zł

• Koszt ogrzewania: 30 gr/m2

Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze 

poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).

Budynek pasywny 

Euro-Centrum – 2014 r.



Budynek pasywny –

laureat nagrody EU 

Green Building 2013
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Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze 

poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).

Budynek pasywny - budowa



Pasywny budynek biurowo-laboratoryjny PNT Euro-Centrum – wrzesień 2011
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Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w 

obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).



Pasywny budynek biurowo-laboratoryjny PNT Euro-Centrum – styczeń 2012
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Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w 

obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).



Pasywny budynek biurowo-laboratoryjny PNT Euro-Centrum – maj 2012
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Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w 

obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).



Pasywny budynek biurowo-laboratoryjny PNT Euro-Centrum – październik 2012
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Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w 

obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).



Pasywny budynek biurowo-laboratoryjny PNT Euro-Centrum – wrzesień 2013
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Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w 

obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).



Pasywny budynek biurowo-laboratoryjny PNT Euro-Centrum – luty 2014
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Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze 

poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 5.3).



Układ atrialny z przeszkleniem



Dla zminimalizowania strat cieplnych w budynku 

 ponadstandardowe izolacje –

 30 cm materiałów izolacyjnych

w przegrodach zewnętrznych

 okna pasywne o współczynniku U = 0,7 

 z wyjątkiem ściany północnej

 posiadają czujniki nasłonecznienia i wiatru 

 mają dodatkowy własny system zarządzania

Zewnętrzne żaluzje fasadowe



Budynek pasywny – ogrzewanie i chłodzenie

Pompy ciepła 

 źródło ciepła i chłodu 

 moc grzewcza - 256,8 kW

 moc chłodnicza - 186,9 kW

 dolne źródło  - sondy gruntowe         

 w odwiertach o głębokości 50-70 m,

 łączna długość odwiertów ok. 4 km

 współpracują ze stropami grzewczo-

chłodzącymi BKT



Budynek pasywny – ogrzewanie i chłodzenie

Pompy ciepła 
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Budynek pasywny – ogrzewanie i chłodzenie

stropy grzewczo-chłodzące BKT

System ogrzewania stropowego 

z funkcją chłodzenia BKT.

Wykorzystanie pojemności cieplnej płyt   

żelbetowych o grubości 30 cm.

Dodatkowe źródło chłodu – agregat 

wody lodowej.



Budynek pasywny – c.w.u. i ogrzewanie 
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Kolektory słoneczne 

 ogrzewanie wody użytkowej oraz 

wspomaganie instalacji grzewczej

 (największa efektywność - od 

kwietnia do września)

 10 kolektorów próżniowych 

umieszczonych na dachu budynku

 nadwyżka ciepła wyprodukowanego 

przez kolektory zasila systemy 

grzewcze budynku



Budynek pasywny – instalacja PV 

Moduły fotowoltaiczne rozmieszczone na: 

•dachu, 

•elewacji południowej (pionowo i na 

stojakach), 

•3 trackerach przed budynkiem

Moc: 107,22 kWp 

Prognoza: 96 484 kWh/rok



Wentylacja, zarządzanie

 Wentylacja mechaniczna nawiewno-

wywiewna dostarcza świeże powietrze do 

wszystkich pomieszczeń budynku dla 

zapewnienia optymalnego komfortu;

 System odzyskiwania ciepła            

z rekuperatorem, pozwala odzyskać 80 

proc. energii cieplnej z wywiewanego 

powietrza;

 Instalacja chłodu technologicznego,

dostosowuje temperaturę wnętrz do wymogów 

pomieszczeń laboratoryjno-wdrożeniowych;

 System zarządzania budynkami BMS
pozwala na integrowanie i zarządzanie 

instalacjami z jednego miejsca oraz 

kontrolowanie parametrów pracy 

poszczególnych urządzeń.



Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

PowierzchniaLaboratoria DoradztwoSzkolenia Data Center



1. Zwiększanie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

Konsorcjum naukowo-przemysłowe: 

PNT Euro-Centrum, Politechniką Śląską, Uniwersytet  Śląski, Główny Instytut Górnictwa, 

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

3. Ocena warunków klimatycznych dla potrzeb pozyskiwania energii 

ze źródeł odnawialnych i właściwej eksploatacji budynków 

energooszczędnych

Konsorcjum naukowo-przemysłowe:

PNT Euro-Centrum, Uniwersytet Śląski (Katedra Klimatologii)

2. Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach

Konsorcjum naukowo-przemysłowe:

PNT Euro-Centrum, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska,

Projekty badawcze



• Centrum Testowania Systemów Solarnych

• Laboratorium procesów w budownictwie 

energooszczędnym

• Laboratorium właściwości cieplnych budynków

• Laboratorium inteligentnych sieci energetycznych

Laboratoria



Centrum Testowania 

Systemów Solarnych



Laboratorium Procesów 

w Budownictwie Energooszczednym



Laboratorium Wlasciwosci 

Cieplnych Budynków



Centrum Szkoleniowe

Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik 

Grzewczych oferuje tematyczne szkolenia:

• Instalator urządzeń

grzewczych C.O. na paliwa stałe

• Instalator pomp cieplnych

• Instalator kolektorów 

i systemów słonecznych

• Instalator systemów wentylacji



Pracownie szkoleniowe



Centrum Innowacji 

i Kompetencji

Audyt strategiczny 

przedsiębiorstwa

Audyt innowacyjno-

technologiczny

Ekspertyzy 

techniczne i 

technologiczne

Knowledge Index

Analizy rynku

Green Energy Index
Index Zielonych 

Powiatów



103 przedsiębiorstwa w Parku 

ok. 1500 miejsc pracy w Parku 

28,000 m² powierzchni biurowej, magazynowej, 

produkcyjnej

6 hektarów zrewitalizowanego terenu

5 nowo wybudowanych budynków

10 przebudowanych i zmodernizowanych budynków

Statystyki



Obserwatorium 

Technologiczne 

ds. Energetyki



Strategia 20/20/20

Cele:

 redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%

 wzrost efektywności energetycznej o 20% 

 udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w 

ogólnej produkcji energii na poziomie 20%



Energetyka



Energetyka

Energetyka 

konwencjonalna

•Zużycie surowców 

kopalnych 

•Zanieczyszczenie 

atmosfery i środowiska

•Energetyka węglowa 

stanowi 88% produkcji 

energii w Polsce

Energetyka 

niekonwencjonalna

•Alternatywne  źródła 

energii

•Brak emisji zanieczyszczeń

•Stanowi niespełna 10% 

produkcji energii w Polsce



Źródła energii odnawialnej

Źródła 

energii 

odnawialne

j

Energia 

słoneczna

Energia 

wiatru

Energia 

geotermaln

a

Biomasa i 

biogaz

Energia 

przepływu 

wód



Instalacje prosumenckie

• Właściciele domów, 

• Właściciele 

gospodarstw rolnych,

• wspólnoty 

mieszkaniowe

• Samorządy,

• Spółdzielnie

• Przedsiębiorcy, PKP



Struktura wytwarzania 

energii elektrycznej 

w Polsce

Źródło: Poland Energy Report, Enerdata, Lipiec 2012



Dane

Ilość elektrowni 

konwencjonalnych w woj. 

śląskim: 18

Nakłady na działalność
innowacyjną wg PKD 2007 –

sekcja D: 457 592 000 zł.

Udział w produkcji energii 

krajowej: 19,27%

Udział w konsumpcji energii 

krajowej: 17,61%



Zasoby

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

województwa śląskiego, z podziałem na technologie

Odnawialne źródło energii Ilość Moc [w MW]

Biogaz z oczyszczalni ścieków 13 6.599

Biogaz składowiskowy 15 12.888

Biogaz rolniczy 1 0.526

Biogaz mieszany 1 0.600

Energia biomasy mieszanej 3 100.000

Energia biomasy z odpadów leśnych, rolniczych, 

ogrodowych 2 1.650

Energia słoneczna 6 0.543

Elektrownia wodna przepływowa do 0.3 MW 29 2.590

Elektrownia wodna przepływowa powyżej 10 MW 2 33.600

Elektrownia wodna przepływowa do 1MW 2 0.890

Elektrownie wiatrowe na lądzie 17 12.750



Energetyka Prosumencka 

Polski Południowej

„Nowa energetyka”



Przygotowanie projektu

III fazy

a) 5 kwietnia 2013

b) 14 czerwca 2013



Przygotowanie projektu

III fazy

a)18 października 2012

b)15 kwietnia 2013

c)14 czerwca 2013



• Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

• Politechnika Śląska, 

• Uniwersytet Śląski,

• Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o. ,

• Urząd Regulacji Energetyki,

• Urząd Miejskim w Bielsku-Białej, 

• Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 

• Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja z siedzibą w Krakowie, 

• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 

• Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 

• Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, 

• Fideltronik S.A., 

• 3 Services Factory S.A., 

• eGmina, Infrastruktura, Energetyka sp. z o.o., 

• Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Górnośląski 

Członkowie
Śląsko-Małopolskiego Centrum Kompetencji 

Zarządzania Energią



Potencjał wykorzystania synergii w projekcie

Obszary
synergii

Województwo

Śląskie Małopolskie

ENERGETYKA
restrukturyzacja energetyki WEK, 
rozwój EP w konurbacji

rozwój EP na terenach rolniczych

BUDOW-
NICTWO

nowe budownictwo pasywne 
w konurbacji, rewitalizacja 
zasobów budynkowych na 
obszarach zdegradowanych za 
pomocą EP

budownictwo pasywne na obszarach 
wiejskich, rewitalizacja zasobów 
budynkowych na obszarach wiejskich 
za pomocą EP

TRANSPORT

fabryki samochodów, małe i 
średnie przedsiębiorstwa 
kooperujące z przemysłem 
samochodowym, car sharing w 
konurbacji

car sharing na obszarach
wiejskich i w rejonach
turystycznych

ROLNICTWO

wykorzystanie biomasy dziko 
rosnącej na terenach 
zdegradowanych   

rolnictwo energetyczne, 
reelektryfikacja wsi za pomocą 
technologii właściwych dla EP



Wartość rynków w Polsce Południowej
Efekty Programu Ponadregionalnego

Wartość rynków ciepła, energii elektrycznej, paliw

transportowych

w okresie 2014-2020 w RP: 36 (10+6+20) mld PLN

Potencjał redukcji za pomocą głębokiej termomodernizacji

i zarządzania (szeroko rozumiany smart grid): ciepło –

25%, energia elektryczna - 15%, transport – 3%). Luka

finansowa na rynku takiej redukcji – około 4 mld PLN (20%

z około 20 mld PLN inwestycji).

Przebudowa energetyki WEK w OZE/URE. Wartość rynku

inwestycyjnego: 20 mld PLN. Luka finansowa na rynku

inwestycyjnym – około 4 mld PLN (20% z około 20 mld PLN

inwestycji). Potencjał przebudowy 10% rynku przy wsparciu

poprzez PP wynoszącym 1 mld PLN (potencjał przebudowy

oprócz tej przebudowy, która wynika

z ustawy OZE i innych mechanizmów)



Przedmiot projektu

Przebudowa w makroregionie Polski Południowej do 2020 roku 15% rynku energii 
elektrycznej, 25% rynku ciepła oraz 3% rynku samochodów w prosumencki rynek 
energetyki bezemisyjnej

www.e-world-essen.com



Warstwa inwestycyjna

Demonstracyjne 

mikroinstalacje prosumenckie

– mikrobiogazownie (ok. 12500)

– mikrowiatraki (ok. 22700)

– technologie rewitalizacyjne w budynkach 

– pompy ciepła (ok. 71400)

– fotowoltaika (ok. 55500)

1 pilotażowy rozproszony system 

energetyczny

1 inteligentny system pomiarowy 

Główne zadania i przedsięwzięcia 

www.wamax.wasko.pl

www.b4bmittelstand.de



Główne technologie

Technologia Cena Okres zwrotu

generator wiatrowy 10 KW 110.000 zł 3- 5 lat

mikrobiogazownia 8-16 kWe 150.000-300.000 zł 5- 8 lat

pompa ciepła 10 kW 35.000 zł 5-7 lat

moduły fotowoltaiczne 10 kW 110.000 zł 8-11 lat

powierzchnia 
termomodernizowanych 
budynków 200-400 m2

40.000-80.000 zł 5-8 lat



szacunkowa wartość projektu – 4 mld zł;

potencjalne źródła finansowania

– Program Operacyjny Infrastruktura i 

Środowisko

– Środki własne beneficjentów końcowych

Finansowanie



• 1 inteligentny system kontrolno-pomiarowy w energetyce
prosumenckiej na terenie makroregionu Polski Południowej

• 1 kompleksowy pilotażowy system energetyki prosumenckiej
wdrażający inteligentne rozwiązania kontrolno-pomiarowe na
obszarze Polski Południowej mający na celu optymalizację
wykorzystania energii wytworzonej z OZE o mocy:
• Ok. 1 GWh mocy energii elektrycznej wytworzonej

w mikrobiogazowniach
• Ok. 0,22 GWh mocy energii elektrycznej wytworzonej

w mikrowiatraki
• Ok. 0,55 GWh mocy wytworzonej w elektrowniach

fotowoltaicznych
• 500 MW mocy grzewczej i 2 TWh OZE/rok dla dofinansowania

30% inwestycji w pompy ciepła powietrze/woda (zakładając że
wydaje się 100% kwoty na ten typ pomp ciepła)

• 300 MW mocy grzewczej oraz ponad 1 TWh OZE/rok dla
dofinansowania 30% inwestycji w pompy ciepła grunt/woda
(zakładając że wydaje się 100% kwoty na ten typ pomp ciepła)

Główne rezultaty



• W Niemczech do roku 2011 ponad połowa inwestycji w OZE poczyniona została przez małych
inwestorów. Natomiast duże korporacje jak dotąd wniosły niewielki wkład w rozwój energii
odnawialnej. Przejście na te źródła energii znacznie poprawiło sytuację małych i średnich
przedsiębiorstw, a lokalne społeczności i ich obywatele zyskali możliwość wytwarzania swojej własnej
energii.

• W całych Niemczech na obszarach wiejskich zaczęła się energetyczna rewolucja. Społeczności
korzystają na tworzeniu nowych miejsc pracy i rosnących wpływów z podatków, a jest to tym
ważniejsze jeśli zważymy na kryzys zadłużenia w strefie euro

• Już dziś w sektorze OZE pracuje ponad 380.000 Niemców – liczba ta daleko przewyższa zatrudnienie
w sektorze energetyki konwencjonalnej. Część z nich pracuje w segmencie wytwórczym, inni przy
instalacjach i obsłudze technicznej. Miejsca pracy dla techników, instalatorów i architektów zostały
stworzone lokalnie, zatem nie sposób ich outsourcować.

• Wbrew szeroko rozpowszechnionemu poglądowi, OZE uczyniły z Niemiec atrakcyjne miejsce dla
przemysłu energochłonnego. W 2012 roku, energia wiatrowa i słoneczna spowodowały spadek cen na
hurtowym rynku energii o ponad 10%. Tańsza elektryczność to niższe koszty operacyjne. Przemysły od
stalowego, poprzez szklany, do cementowego – wszystkie są beneficjentami niskich cen energii. Ale
pożytki z transformacji energetycznej sięgają daleko w przyszłość. Wciąż będzie rosło zapotrzebowanie
na panele słoneczne, turbiny wiatrowe, biogazownie i hydrolektrownie, a także baterie i systemy
magazynowania, wyposażenie inteligentnych sieci oraz technologie podnoszące efektywność.

• Niemcy chcą w pełni wykorzystać pozycję pioniera i tworzyć nowoczesne technologie „Made
in Germany”. Koncentrowanie się na OZE i energooszczędność jest elementem tego perspektywicznego
podejścia do inwestycji. Kiedy kolejne kraje zaczną przechodzić na energię odnawialną, niemieckie firmy
będą już wówczas dysponowały zaawansowanymi technologiami, wiedzą i usługami stanowiącymi
wysokiej jakości towar eksportowy.

• W Niemczech, całkowity koszt instalacji systemu fotowoltaicznego pomiędzy rokiem 2006 a połową
roku 2012 poszybował w dół o 66%.

Efekty społeczne



• Transformacja energetyczna jest przedsięwzięciem ambitnym, lecz możliwym do
zrealizowania

• Główną siłą napędową transformacji energetycznej są obywatele i społeczności
• Transformacja energetyczna to największy infrastrukturalny projekt powojennej

Polski. Umacnia gospodarkę i tworzy nowe miejsca pracy
• Transformacja energetyczna pozwala Polakom nie tylko utrzymywać swoją bazę

przemysłową, ale także dopasowuje ją do zielonej przyszłości.
• Regulacje i otwarte rynki zapewniają bezpieczeństwo inwestycji i stwarzają warunki,

w których małe przedsiębiorstwa mogą konkurować z dużymi korporacjami
• Niemcy udowadniają, że walka ze zmianą klimatu i wygaszanie elektrowni jądrowych

to dwie strony tego samego medalu.
• Transformacja energetyczna jest zjawiskiem szerszym niż się powszechnie uważa. Poza

odnawialną elektrycznością, obejmuje ona działania na rzecz ograniczenia konsumpcji
energii w sektorach transportowym i mieszkaniowym

• Od transformacji nie ma odwrotu
• Niemcy stać na transformację energetyczną, a dla innych krajów będzie ona jeszcze

tańsza

Argumenty za odnawialną przyszłością



Dziękuję za uwagę!
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