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Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Efektywność energetyczna 
i odnawialne źródła energii Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 

wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.
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wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 

1 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
   i Komitetu Regionów, Bruksela, dnia 20.9.2011. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz. 
Fot. z zasobów autora.



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.
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wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
   budynki i ich usytuowanie, tekst. jedn. zawierający zmiany wprowadzone w warunkach technicznych od 01.01.2018 (Dz.U.2017.2285). 
   Zgodnie z tą nowelizacją rozporządzenia zmiany standardu energetycznego budynku są wprowadzane stopniowo. Wszystkie budynki,
   których budowa została rozpoczęta po 1 stycznia 2017 r., a także budynki rozbudowywane czy modernizowane, muszą spełniać 
   zaostrzone warunki techniczne. Kolejne zaostrzenie wymagań nastąpi 1 stycznia 2021 r. 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 
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Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 

3 c.w.u. – ciepła woda użytkowa. 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 
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Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 

4 Zob. przypis 2.



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.
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przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nt. wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych 
   dotyczy energetyki i wszystkich innych gałęzi przemysłu (system EU ETS); nie obejmuje takich sektorów jak rolnictwo, transport, 
   budownictwo i sektor bytowo-komunalny, czyli non-ETS.



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.
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przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

9

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

10

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 
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inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 
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inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 
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zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 
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zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 
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Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 

Artur Łeszczyński. 
Fot. z zasobów Autora. 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 
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Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 
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w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 
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w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                
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Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 

6 Inżynieria w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                
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Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.
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Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.
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Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 



W „Planie działań na rzecz zasobooszczędnej Europy”1, ogłoszonym w 2011 roku, stwierdzono, że 
budownictwo, obok przemysłu spożywczego i mobilności, ma do odegrania kluczową rolę                                    
w rozwiązywaniu problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zużyciem energii oraz 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. We fragmencie poświęconym wyzwaniom stojącym przed 
sektorem budownictwa czytamy, że należy jeszcze bardziej wzmacniać istniejące strategie promowania 
efektywności energetycznej oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach.

Jak polskie budownictwo odpowiada na to wyzwanie? W niniejszej publikacji można zapoznać się                   
z czterema ciekawymi przykładami inwestycji mieszkaniowych zaprojektowanych i zrealizowanych                 
z myślą o efektywności energetycznej, z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Przedstawione poniżej dobre wzory poprzedziliśmy wypowiedziami ekspertów.

Materiał przygotowała i wywiady przeprowadziła Katarzyna Wolańska,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, „Eko-lokator”.

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
 w budownictwie wielorodzinnym

O efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w budow-
nictwie wielorodzinnym rozmawiamy z dr. inż. Arkadiuszem Węglarzem, 
doradcą ds. gospodarki niskoemisyjnej Zarządu Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii (KAPE). 

                                                                        Wywiad przeprowadzony 1.09.2017 r.

Czy można ocenić bądź oszacować potencjał poprawy efektywności 
energetycznej budownictwa mieszkaniowego w Polsce?

Potencjał wzrostu efektywności energetycznej w budownictwie w Polsce wynosi od 6,7 do 26,8 Mtoe 
energii końcowej i może być zrealizowany przez termomodernizację istniejących budynków i konsekwentne 
wznoszenie nowych budynków tylko w standardzie energooszczędnym.

Czy odnawialne źródła energii możemy wykorzystać do zaspokojenia 
wszystkich potrzeb mieszkańców w budynkach wielorodzinnych, zarówno 
nowych, jak i funkcjonujących od dawna? 

Moim zdaniem, w istniejących budynkach wielorodzinnych nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb              
w zakresie zużycia energii poprzez wytwarzanie energii z OZE w instalacjach umieszczonych w obrębie 
budynku czy posesji, na której stoi; przeszkodę stanowi obowiązujący obecnie stan prawny, barierą są też 
możliwości techniczne. Instalacje takie można natomiast zbudować na terenach do tego przeznaczonych 
i wytwarzaną przez nie energię zakupić na potrzeby budynków. Mam na myśli farmy wiatrowe, farmy 
fotowoltaiczne, ciepłownie na biomasę, biogazownie itp. W części istniejących budynków można 
przeprowadzić głęboką termomodernizację do poziomu zeroenergetycznego netto z wykorzystaniem 
OZE, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła zasilanych energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, 
kotłów na biomasę. W przypadku nowych budynków istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania 
budynku zeroenergetycznego lub plusenergetycznego netto, ale takie budynki nie są w tej chwili 
efektywne ekonomiczne.

Jak zwiększyć efektywność energetyczną już istniejących budynków?

Zwiększenie efektywności energetycznej istniejących budynków polega na ich termomodernizacji, 
najlepiej do poziomu wymagań, jakie będą obowiązywały w Polsce dla nowych budynków od 1 stycznia 
2021 roku2. Oczywiście nowe budynki należy już od dziś projektować zgodnie z tymi wymaganiami. 
Niestety, nie we wszystkich istniejących budynkach ze względów technicznych, ekonomicznych lub 
prawnych (zabytki) można przeprowadzić termomodernizację.

Jakie urządzenia i systemy OZE mogą znaleźć zastosowanie w obecnie 
funkcjonujących budynkach wielorodzinnych?

W funkcjonujących już budynkach można zainstalować kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
ewentualnie pompę ciepła powietrze-woda. W niektórych przypadkach można wykorzystać kotły na 
biomasę zlokalizowane w budynku lub ciepłowni (elektrociepłowni) osiedlowej.

Co dzieje się z nadwyżkami wyprodukowanej z OZE energii?

Nadwyżki energii elektrycznej z OZE są eksportowane do sieci dystrybucyjnej niskich lub średnich napięć. 
W przypadku budynków zeroenergetycznych netto przewiduje się korzystanie z energii z sieci 
dystrybucyjnych w tym czasie, gdy instalacje produkujące energię elektryczną w budynku nie zaspokajają 
zapotrzebowania. Budynek zeroenergetyczny netto projektuje się tak, aby bilans energii dostarczanej           
z sieci zewnętrznej i eksportowanej do tej sieci w okresie rozliczeniowym, na przykład rocznym, był równy 
zero. Natomiast budynek plusenergetyczny projektowany jest tak, aby zmaksymalizować wytwarzanie 
energii w instalacji budynkowej i nadwyżkę sprzedawać do sieci. Budynki tego typu powinny być 
podłączone do inteligentnych sieci energetycznych zarówno ciepłowniczych, jak i elektroenergetycznych. 
Można również energię cieplną i elektryczną magazynować w obrębie budynku. Technologie 
magazynowania są niestety wciąż drogie; nadzieja w tym, że szybko tanieją.

wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i c.w.u., ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie 
dachu, ocieplenie stropu oraz instalację wentylacji z rekuperacją. Na prośbę inwestora przeprowadzono 
adaptację poddasza na cele użytkowe. Dzięki kompleksowej termomodernizacji zdołano zmniejszyć 
obliczeniowe zapotrzebowanie na energię zarówno na c.o., jak również c.w.u. budynku o około 90%              
(z 81,0 do 8,4 GJ/rok). Zmniejszenie zużycia energii jest bardzo znaczne, co niestety nie przenosi się na 
satysfakcjonujący wynik ekonomiczny inwestycji. Koszty zmian okazały się większe niż uzyskane 
oszczędności. Wynikło to z niskich kosztów zużywanej w tym domu energii, którą inwestor pozyskuje           
z biomasy. Z tego przykładu można wysnuć wniosek, że planując poprawę efektywności energetycznej         
w istniejących budynkach, należy rozpatrywać zastosowanie OZE łącznie z działaniami mającymi na celu 
termomodernizację, szczególnie jeśli chodzi o analizy �nansowe.

Czy jest szansa na to, że w niedalekiej przyszłości OZE będą wykorzystywane           
w każdym nowo budowanym lub remontowanym budynku wielorodzinnym?

Aby spełnić wymagania obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku dla budynków mieszkalnych określone          
w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie4, konieczne będzie zastosowanie 
OZE lub podłączenie ich do efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej, do której dostarczane jest 
ciepło z wysoko sprawnej kogeneracji lub OZE. Przy modernizacji budynków nie zawsze da się uwzględnić 
wszystkie przepisy ww. rozporządzenia, więc zastosowanie w nich OZE będzie raczej sporadyczne. 
Podsumowując, mogę stwierdzić, że w perspektywie 10 lat większość nowych i modernizowanych 
budynków będzie korzystać z OZE, ale na pewno nie wszystkie.

Celem Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) jest wspieranie działań efektywnych energetycznie 
i wpisujących się w założenia rozwoju zrównoważonego na rodzimym rynku, głównie w sektorze 
przemysłu, budownictwa, odnawialnych źródeł energii. 

Spróbujmy zastanowić się, jakie są wyzwania, przeszkody i szanse w obszarze 
efektywności energetycznej w polskim budownictwie. Jaka jest Pana opinia na 
ten temat? Szczególnie interesuje nas budownictwo wielorodzinne.

Efektywność energetyczną w budownictwie można zwiększyć przez:

•  budowę nowych energooszczędnych obiektów,
• termomodernizację istniejących budynków,
•  zarządzanie energią w budynkach.

Przeprowadzaliśmy warsztaty, na których projektanci, wykonawcy, ale i inwestorzy mogli nauczyć się 
podstawowych zasad projektowania budynków z wykorzystaniem techniki BIM i metod 
optymalizacyjnych opartych na analizie cyklu życia budynku. Istotą współczesnego zintegrowanego 
projektowania budynków jest ocena jego odziaływania na środowisko i ocena kosztów w całym cyklu 
życia budynku. Istotnym aspektem w tym procesie jest również zarządzanie energią, gdyż nawet                       
w doskonale zaprojektowanym i wykonanym domu, szczególnie wielorodzinnym, gdzie mamy do 
czynienia z różnym poziomem wiedzy mieszańców, przez wadliwe użytkowanie urządzeń 
grzewczo-wentylacyjnych można stracić efekt znacznego zmniejszenia zużycia energii.

Wyzwaniem, jakie stoi przed polskim energooszczędnym budownictwem, jest dotarcie z wiedzą do 
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a przede wszystkim wykształcenie odpowiednich kadr 
wykonawców – od robotników począwszy, na kierownikach budów skończywszy. Drugim potężnym 

Jak zapewnić skuteczność inwestycji w efektywność energetyczną budynku?

Po to, żeby inwestycja w efektywność energetyczną dała pozytywne efekty, należy na każdym etapie 
pracy przestrzegać zasad poprawności procesu technologicznego:

• Wykonać odpowiedni projekt architektoniczno-budowlany lub projekt termomodernizacji, zapewniający:

-  jak najlepszą termoizolacyjność wszystkich przegród zewnętrznych,
-  szczelność wszystkich przegród (podłóg, ścian, dachu, okien, drzwi zewnętrznych),
-  zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
-  wyeliminowanie mostków termicznych,
-  podział budynku na strefy termiczne,
-  zastosowanie energooszczędnego systemu grzewczego,
-  zastosowanie energooszczędnych systemów przygotowania c.w.u.3,
-  możliwość biernego i aktywnego wykorzystywania energii słonecznej.

• Wykonać budynek lub przeprowadzić modernizację zgodnie z projektem i metodami zapewnienia 
odpowiednej jakości prac budowlanych.

• Zastosować do wyposażenia obiektu urządzenia energooszczędne; dotyczy to AGD, oświetlenia, 
urządzeń zużywających wodę: baterii umywalkowych, wannowych, spłuczek w.c. itp.

• Eksploatować budynek zgodnie z zasadami efektywnego zarządzania energią, wykorzystując na 
przykład technologię inteligentnego budynku.

• Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad, a szczególnie błędy wykonawcze i zła eksploatacja to 
główne przyczyny braku spodziewanych efektów z inwestycji w zakresie wzrostu efektywności 
energetycznej budynków. 

Jakie można podać przykłady dobrych praktyk?

Dobrym przykładem nowego budynku może być dom jednorodzinny w okolicach Warszawy, 
zaprojektowany i wykonany w standardzie NF15 (pasywnym). Przy projektowaniu budynku skorzystano       
z zasady maksymalnego wykorzystania otoczenia naturalnego i wkomponowania w nie projektowanego 
budynku, uwzględniono zwyczaje mieszkańców i oczywiście starano się osiągnąć maksymalnie 
efektywny energetycznie standard budynku. Powstały obiekt charakteryzuje się wskaźnikiem zużycia 
energii użytkowej na ogrzewanie i wentylację na poziomie około 12 kWh/m2/rok. Obliczenia dotyczące 
użytkowania budynku w okresie prawie 2 lat pokazują nawet lepsze wyniki niż planowano. Koszt budowy 
pod klucz 1 m2 tego domu wyniósł około 4000 zł. Typowy dom jednorodzinny pod klucz to koszt 3200 
zł/m2. Wynika z tego, że dom pasywny jest droższy o około 20% od domu standardowego. Zwrot 
nakładów nastąpi więc po około 20 latach.

Kolejny przykład dobrej praktyki to głęboka termomodernizacja domu jednorodzinnego, tym razem          
w okolicach Siedlec. Przed modernizacją był to typowy jednorodzinny dom z terenów wiejskich, 
wybudowany na przełomie lat 60. i 70., o powierzchni 120 metrów kwadratowych, murowany z cegły 
ceramicznej pełnej, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, nieocieplony, ogrzewany piecem 
ka�owym. W procesie głębokiej termomodernizacji domu wykonano: ocieplenie ścian zewnętrznych, 

Czy inteligentne sieci elektroenergetyczne to już rzeczywistość czy jeszcze 
postulat, do spełnienia którego trzeba dążyć?

Dla przedsiębiorstw dystrybuujących energię elektryczną inteligentne sieci elektroenergetyczne są 
rzeczywistością na co dzień w zakresie prowadzenia diagnostyki, a dla dużych odbiorców to również 
inteligentne liczniki, chociaż nadal jednokierunkowe. Pomimo sporego postępu w tym zakresie ciągle 
jeszcze inteligentne sieci działają w Polsce na zasadzie projektów pilotażowych dla większego kręgu 
odbiorców. Jeśli chodzi o możliwość stania się prosumentem, to sądzę, że jest to nieodległa przyszłość, ale 
jeszcze nie teraźniejszość i powszechność. 

Dlaczego należy dążyć do rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych? 
Jaki to ma związek ze zmianami klimatu?

W Polsce, w Europie i na świecie obserwuje się coraz większe inwestycje w budowę rozproszonych źródeł 
energii. Jednakże gdy w tym kontekście mówimy o odnawialnych źródłach energii, musimy pamiętać o 
trudnościach technicznych związanych z ich przyłączeniem do sieci przesyłowych (np. synchronizacja); 
jako odbiorcy energii chcemy ją mieć stale w „gniazdku” z tymi samymi parametrami przez całą dobę. 
Przyłączanie źródeł odnawialnych i źródeł rozproszonych stanowi alternatywę dla kosztownej rozbudowy 
infrastruktury przesyłowej oraz przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego przez zmniejszenie 
emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Przyjęcie takiego celu powoduje, że trzeba zmienić podejście 
do zarządzania siecią przesyłową oraz popytem i podażą. Odpowiedź na to stanowią właśnie inteligentne 
sieci elektroenergetyczne, dzięki którym jest możliwe bieżące zarządzanie produkcją, przesyłem oraz 
zużyciem energii elektrycznej. Chodzi między innymi o wpływ na decyzje konsumenta przez dynamiczną 
zmianę cen energii, co jest możliwe tylko wtedy, gdy gospodarstwa domowe (użytkownicy grupy G) będą 
miały uwolnione taryfy. 

Z jakimi elementami inteligentnej sieci może zetknąć się konsument lub 
prosument – na przykład spółdzielnia mieszkaniowa, która zamontowała 
elektrownię solarną składającą się z instalacji fotowoltaicznej?

Zarówno konsument, jak i prosument będą mieli do czynienia z inteligentnym licznikiem (smart metering – 
inteligentne opomiarowanie). Będą jednak korzystać z różnych rodzajów takiego licznika. 

W przypadku zwykłego konsumenta, który tylko zużywa energię elektryczną, wystarczy licznik 
jednokierunkowy, umożliwiający obserwowanie ceny energii w danym przedziale czasu i ułatwiający 
podjęcie decyzji, czy w danym momencie włączyć na przykład pralkę lub zmywarkę. Informacja o cenie 
energii ma wpływ na używanie przez konsumenta urządzeń, które nie pracują w trybie ciągłym, jak np. 
lodówka, lub są potrzebne tylko w danym momencie, jak np. suszarka, golarka lub elektryczna 
szczoteczka do zębów.

W przypadku prosumenta niezbędny jest licznik dwukierunkowy, który umożliwia zarówno pokazanie 
mu, jako konsumentowi, ceny energii elektrycznej oraz jej zużycie, jak i uwidocznienie mu, jako 
producentowi, chęci zakupu przez przedsiębiorstwo energetyczne tzw. zielonej energii, cenę zakupu oraz 
ilość sprzedanej energii.

Przyszła sieć elektroenergetyczna będzie więc zwirtualizowana, a jej użytkownicy będą widzieli tylko 
komponent informatyczny, tj. portal internetowy, w którym po zalogowaniu zobaczą swoje pełne zużycie 
energii elektrycznej (może nawet w trybie ciągłym) oraz koszty zużytej energii. Powtarzalność rozwiązań 
informatycznych pozwala przypuszczać, że forma prezentacji będzie zbliżona do tej, jaką znamy z dzisiejszych 

wyzwaniem jest �nasowanie inwestycji, które obecnie nie są efektywne ekonomicznie ze względu na 
niskie ceny energii, ale warto je wykonać ze względu na kryteria środowiskowe. Szczególnie dotyczy to 
głębokiej termomodernizacji połączonej z eliminacją zjawiska niskiej emisji. 

Szansę na wzrost efektywności energetycznej w polskim budownictwie stwarza konieczność wypełnienia 
zobowiązań wynikających z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 i oszczędności energii w perspektywie 2020 i 2030 roku. Jeśli rząd chce opierać 
energetykę zawodową na wykorzystaniu węgla, to redukcję emisji CO2 musi oprzeć na sektorach 
non-ETS5, a budownictwo posiada duży potencjał w zakresie redukcji emisji CO2 i wzrostu efektywności 
energetycznej. 

Dr inż. Arkadiusz Węglarz – doradca Zarządu ds. Gospodarki Niskoemisyjnej w Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, wiceprezes 
Zarządu Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, 
kilkudziesięciu opracowań technicznych i artykułów prasowych o tematyce budowlanej i efektywności 
energetycznej w gospodarce. Autor licznych ekspertyz dla: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Finansów, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Polskich Sieci Energe-
tycznych, Ministerstwa Infrastruktury, NFOŚiGW. Kierownik i wykonawca projektów realizowanych                    
w ramach programów: Phare, Save, 5PR, 6PR, IEE, bilateralnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 
przez Prezydenta RP za osiągnięcia w dziedzinie efektywności energetycznej w budownictwie.

Inteligentne sieci i opomiarowanie

           Materiał opracowany na podstawie wywiadu z mgr inż. Anną Kielerz
            z Agencji Rozwoju Przemysłu SA Oddział w Katowicach. 
                                                                          Wywiad przeprowadzony 22.10.2017 r.

Inteligentna sieć elektroenergetyczna to – mówiąc w uproszczeniu – system, który integruje działania 
wszystkich uczestników procesów wytwarzania, transmisji, dystrybucji i użytkowania energii, zapewniając 
taką komunikację między nimi, by wszystkie te procesy odbywały się automatycznie, bezpiecznie                       
i zgodnie z oczekiwaniami. Inteligentną siecią elektroenergetyczną jest zatem aktualnie istniejąca sieć, na 
którą zostały nałożone elementy/urządzenia, przekazujące w trybie ciągłym dane do obsługującego ją 
systemu, tj. głównie czujniki i urządzenia wykonujące diagnostykę sieci oraz mierzące parametry przesyła-
nego prądu. Końcowym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych są inteligentne liczniki. 
Inteligentne mogą być również sieci gazownicze czy wodociągowe.

przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła służy do oświetlenia części wspólnych 
budynków.

Instalacje fotowoltaiczne zostały zamontowane na budynkach przy ulicy Wieniawskiego 8, Wrocławskiej 
14, Poniatowskiego 36 i Królowej Marysieńki 6-8-10, następnie na kolejnych budynkach, tj. przy ulicy 
Sikorskiego 4, Sikorskiego 12, Witosa 1 oraz Wrocławskiej 17. Na inwestycje spółdzielnia pozyskała 
do�nansowanie z programu PROSUMENT z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW).

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplarnianego, na czym zyskuje 
środowisko. 

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworze. Fot. z zasobów SMLW w Jaworze.

Jaki był całościowy koszt tych inwestycji? Ile spółdzielnia wydała z własnych 
środków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali                 
w kosztach? 

Całkowity koszt instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na 8 budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych wyniósł 437 613,84 zł. Inwestycja została s�nansowana ze środków otrzymanych z WFOŚiGW we 
Wrocławiu w postaci dotacji wynoszącej 40% poniesionych kosztów, tj. 175 026 zł, oraz nisko oprocento-
wanej pożyczki (1% w skali roku) na pozostałe 60% poniesionych kosztów, tj. 262 547 zł. Spółdzielnia 
wydała tyko 40,84 zł.

Czy trudno było namówić mieszkańców do tego typu przedsięwzięcia? Czyja to 
była inicjatywa?

Z inicjatywą wystąpił w 2015 roku Zarząd Spółdzielni po uzyskaniu informacji na temat możliwości 
otrzymania na ten cel do�nansowania z ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska             
i Gospodarki Wodnej programu PROSUMENT. Wytypowano dziewięć budynków, które miały największe 
zużycie energii elektrycznej. Zarząd Spółdzielni wystąpił do mieszkańców tych budynków z propozycją 
wykonania u nich instalacji fotowoltaicznych z wykorzystaniem programu PROSUMENT. Naszą propozycję 
zaakceptowali mieszkańcy ośmiu bloków i tam też przedmiotowa inwestycja została wykonana. 

portali internetowych skierowanych do użytkowników telefonów komórkowych (informacja o wykona-
nych połączeniach, liczba przesłanych danych). 

W jaki sposób odbiorcy mogą optymalizować zużycie energii – na przykład 
administrator wspólnoty mieszkaniowej apartamentowca, który ma konwencjo-
nalne źródła energii i jest tylko konsumentem energii elektrycznej?

Najlepszy sposób na optymalizację zużycia energii elektrycznej to korzystanie z urządzeń elektrycznych 
wtedy, kiedy energia jest tania. Niska cena energii będzie dostępna dla użytkownika w czasie, gdy ogólnie 
zużywa się jej niewiele, a nie w tych godzinach, gdy wielu użytkowników równocześnie włącza różne 
urządzenia. Dzięki racjonalizacji decyzji konsumentów wykres zużycia dobowego energii w skali kraju 
powinien zbliżyć się do linii prostej z niewielkimi odchyleniami, a nie dużą „górką” w ciągu dnia i „doliną”          
w ciągu nocy, jak ma to miejsce obecnie. W rezultacie mniej mocy konwencjonalnej potrzeba w systemie 
jako stabilizacji dla rozproszonych źródeł energii oraz do produkcji energii. 

Czy można podać jakieś wskaźniki, które zobrazują, w jaki sposób inteligentne 
opomiarowanie przekłada się na wzrost efektywności energetycznej?

Jak wykazano powyżej, wprowadzenie inteligentnego opomiarowania powoduje optymalizację zużycia 
energii przez odbiorców. Doświadczenia krajów UE oraz badania Międzynarodowej Agencji Energetycz-
nej (MAE) wskazują, że wprowadzenie inteligentnego opomiarowania przekłada się na wzrost efektywno-
ści energetycznej na poziomie 6-10%. Z doświadczeń krajów skandynawskich wynika, iż wprowadzenie 
smart metering zmniejszyło zużycie energii między 5% a 9%. Scenariusz z inteligentnymi sieciami opraco-
wany przez MAE przewiduje mniejsze zużycie energii w Europie o 25% w 2050 roku.

Czy można podać jakieś dobre wzory w tym zakresie z Polski czy z zagranicy?

Projekty pilotażowe wykazały, że dynamiczne tary�kowanie zmniejszyło o 15% obciążenia szczytowe. 
Badania wykazały również, że bardziej szczegółowa i częstsza informacja o stosowanej tary�e i bieżącym 
zużyciu energii zwiększa stabilność sieci i w większym stopniu redukuje obciążenia szczytowe dzięki 
większemu zaangażowaniu użytkowników.

Przykładem dobrego wpływu inteligentnego opomiarowania są Włochy, gdzie zainstalowano inteligent-
ne liczniki prądu u prawie wszystkich odbiorców. Ograniczyło to skutecznie proceder kradzieży prądu.

DOBRE WZORY

1. Instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków Spółdzielni 
     Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze

      Materiał przygotowany na podstawie wywiadu z Beatą Plesowicz z Działu   
       Inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze. 
                                                                      Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.

W 2016 roku na dachach budynków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze              
w województwie dolnośląskim zostały zamontowane panele fotowoltaiczne, które światło słoneczne 

Przez rok działania instalacja na 8 budynkach wyprodukowała 43 783 kWh. Jest to ilość w pełni zaspokaja-
jąca potrzeby energetyczne części wspólnych tych budynków, tj. klatek schodowych, piwnic, węzłów 
cieplnych.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych?

Okres ochrony gwarancyjnej, jaki Spółdzielnia uzyskała od wykonawcy prac, wynosi dla paneli fotowolta-
icznych 10 lat, z tym że po 10 latach ich wydajność ma osiągać nie mniej niż 90% mocy nominalnej, a po 
25 latach 80% mocy nominalnej. Natomiast okres gwarancyjny dla serwera to 5 lat. Z powyższego wynika, 
iż trwałość systemu paneli fotowoltaicznych szacowana jest powyżej 25 lat.

Wiemy, że instalacja zrealizowana w 2016 roku na dachach bloków Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Jaworze była pierwszą Państwa inwestycją w odnawialne 
źródła energii. Czy taki ekologiczny prąd zasili również inne budynki należące 
do Spółdzielni? 

Tak, obecnie planowane jest wykonanie podobnej instalacji na budynku użyteczności publicznej przy 
ulicy Moniuszki 10. 

W jakim czasie planują Państwo zrealizować tę inwestycję? Skąd pochodzi 
do�nansowanie? Co będzie przedmiotem prac?

Powyższa inwestycja jest w trakcie realizacji, zakończenie ma nastąpić do 30 grudnia 2017 roku. Na 
wykonanie prac uzyskaliśmy do�nansowanie w wysokości 85% wartości zadania ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego.

Termomodernizacja tego budynku ma charakter kompleksowy. Przedmiotem prac jest ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, częściowa wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

2. Hybrydowe połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompami 
     ciepła w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej w Zielonkach
   

       Materiał opracowany na podstawie wywiadu przeprowadzonego z zarządcą 
       nieruchomości, administrującym budynkiem należącym do Wspólnoty 
       Mieszkaniowej w Zielonkach 1 H, Andrzejem Petrykowskim. 
                                     Wywiad przeprowadzony 19.09.2017 r.

Budynek w Zielonkach, dobry przykład termomodernizacji, należy do wspólnoty mieszkaniowej. 
Pierwotnie był ogrzewany za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku został 
wymieniony na kocioł wsadowy spalający baloty na słomę. Na inwestycję Wspólnota zdecydowała się ze 
względu na wysokie ceny energii i zrozumienie konieczności ochrony środowiska. Podejmując decyzję       

Na czym polegała instalacja i jak długo trwała? Co należało zrobić, jakie para-
metry techniczne budynków sprawdzić, żeby móc zainstalować panele na 
dachach? 

Prace dotyczące montażu paneli oraz instalacji trwały w 2016 roku od lutego do końca lipca. Wykonanie 
prac polegało na montażu konstrukcji mocującej do dachu, montażu modułów, inwerterów, okablowaniu 
i monitoringu wydajności.

Przed przystąpieniem do projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku należało przede wszystkim 
zgromadzić dane na temat konstrukcji dachu, jego zaciemnienia, poznać zapotrzebowanie budynku na 
energię elektryczną (roczne zużycie) oraz sprawdzić istniejącą instalację elektryczną na budynku i przyłącza do 
budynku.

Czy w wytypowanych budynkach były wcześniej realizowane jakieś prace, 
które poprawiły jego efektywność energetyczną, np. termomodernizacja? Czy 
te prace również były objęte do�nansowaniem?

Wszystkie budynki, na których zainstalowano instalacje fotowoltaiczne, podlegały wcześniejszej 
termomodernizacji, w ramach której węzły cieplne wymieniono na węzły z automatyką pogodową, 
ocieplono stropodachy, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną w częściach wspólnych, ocieplono 
ściany zewnętrzne. Prace termomodernizacyjne polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych uzyskały 
do�nansowanie w ramach premii termomodernizacyjnej z BGK.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać?

Było to nasza pierwsza taka inwestycja, więc pojawiło się trochę problemów technicznych, przede wszyst-
kim z prawidłowym ustawieniem paneli, mocowaniem konstrukcji, zainstalowaniem urządzeń pozwalają-
cych na odczyt wyprodukowanej energii on-line; musieliśmy także dokonać spięcia instalacji w jeden 
licznik (poprzednio w każdym budynku znajdowały się dwa lub trzy liczniki energii). Ale wszelkie trudno-
ści z czasem udało się pokonać. Największym chyba problemem w całej procedurze było uregulowanie       
z Tauronem spraw związanych z wprowadzeniem wyprodukowanej energii do sieci oraz jej rozliczaniem. 
Długo (kilka miesięcy) oczekiwaliśmy na zainstalowanie przez Tauron liczników dwukierunkowych,               
a jeszcze dłużej na zawarcie stosownych umów pozwalających na bilansowanie wyprodukowanej energii.

Na czym polega praca takiej elektrowni solarnej? Ile energii produkują panele 
fotowoltaiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspól-
nych tych budynków? 

Źródłem energii elektrycznej dla systemu solarnego jest promieniowanie słoneczne przetwarzane na prąd 
elektryczny za pomocą modułów fotowoltaicznych. Wartość generowanej przez moduł fotowoltaiczny 
mocy elektrycznej jest ściśle uzależniona od poziomu nasłonecznienia. Sercem elektrowni solarnej jest 
wykonany w zaawansowanej technologii mikroprocesorowo sterowany inwerter, zawierający układy               
i zabezpieczenia konieczne do poprawnej pracy całego systemu. Energia elektryczna wytwarzana przez 
pole modułów fotowoltaicznych doprowadzana jest do inwertera. Wbudowana w urządzenie ładowarka 
solarna ładuje baterię akumulatorów. Prąd stały z baterii akumulatorów za pomocą przetwornicy przetwa-
rzany jest w prąd przemienny i poprzez licznik energii elektrycznej zasila budynek. 

inwestycji, wspólnota nie wykonałaby tej modernizacji. Zastosowanie hybrydowej instalacji OZE 
przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Ile lat ma ten budynek i czy przed instalacją OZE przeszedł termomodernizację?

Budynek w Zielonkach został wybudowany w latach 70. i początkowo był niedostatecznie zabezpieczony 
przed utratą ciepła. W roku 2012 przeprowadziliśmy docieplenie ścian zewnętrznych, a w roku 2015 
stropodachu wentylowanego przy zastosowaniu metody polegającej na „wdmuchiwaniu” granulatu 
wełny mineralnej na sucho. Po tych zabiegach zapotrzebowanie budynku na energię cieplną spadło             
o około 40%. 

Na czym polegała modernizacja systemu grzewczego?

Kluczowym elementem modernizacji systemu grzewczego budynku był montaż gruntowej pompy ciepła 
o mocy 60 kW. Ciepło z gruntu pozyskuje kolektor (kilkaset metrów zakopanej w ziemi rury napełnionej 
glikolem). Na jego potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Sama pompa 
ciepła to niewielka maszynownia, która dostarcza ciepło z kolektora do instalacji domowych, tj. do 
ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania ciepłej wody użytkowej (do temp. 50°C). Do zasilania 
urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. System 
został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 roku. 

Modernizacja została s�nansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz 
bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – 
Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny wspólnoty.

Panele fotowoltaiczne na dachu budynku w Zielonkach. Fot. A. Petrykowski.

o termomodernizacji budynku, postanowiono zainstalować gruntową pompę ciepła o mocy 60 kW. Do 
zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną pochodzącą z umieszczonej na dachu 
budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy sięgającej 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie on-grid. 
System został włączony do eksploatacji pod koniec 2015 roku. Teraz lokatorzy budynku wielorodzinnego 
są niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału.

Gdzie dokładnie się znajduje ten budynek? Jakiej jest wielkości? 

Jest to Wspólnota Mieszkaniowa w Zielonkach 1 H, obręb Szropy w gminie Stary Targ, w powiecie 
sztumskim, w województwie pomorskim. Budynek ma powierzchnię 895 m2; zamieszkuje go 18 rodzin.

Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej w Zielonkach z panelami fotowoltaicznymi na dachu. Fot. A. Petrykowski.

Czy trudno było zrealizować taką modernizację? Kto podjął decyzję – sami 
mieszkańcy czy zarząd wspólnoty? Jakie czynniki brano pod uwagę?

Decyzję o rezygnacji z usług lokalnej kotłowni podjęli (w roku 2015) mieszkańcy – współwłaściciele 
budynku; chodziło im o obniżenie kosztów zużycia energii. Przed wyborem odpowiedniego systemu               
i rodzaju paliwa przeanalizowaliśmy z mieszkańcami różne technologie oraz koszty, jakie wiążą się                   
z każdym z rozwiązań. Po określeniu oczekiwań i możliwości �nansowych właścicieli oraz po zaznajomie-
niu się z możliwościami pozyskania dopłat do poszczególnych technologii doszliśmy ostatecznie do 
wniosku, że w tym przypadku najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem jest system wykorzy-
stujący energię odnawialną, tj. pompa ciepła.

Na inwestycję właściciele zdecydowali się ze względu na wysokie ceny energii narzucane przez lokalnego 
dostawcę. W roku poprzedzającym montaż pompy ciepła koszt ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej 
wynosił 7 zł miesięcznie. Po rezygnacji z usług kotłowni i po zamontowaniu pompy ciepła, koszt ten 
wynosi miesięcznie 1,65 zł. Gdyby nie wsparcie dotacyjno-kredytowe, z uwagi na wysokie koszty 

zawartością związków lotnych, czy też maksymalne ograniczanie odpadów generowanych w trakcie 
procesu budowlanego – na naszych budowach średnio około 97% odpadów podlega recyklingowi. 

Nie bez znaczenia jest również zapewnienie mieszkańcom osiedla dostępu do transportu miejskiego oraz 
placówek edukacyjnych i kulturalnych – dbamy o to już na etapie wyboru lokalizacji projektu, a także 
później, podejmując odpowiednie działania na rzecz poprawy ich dostępności. Ogromne znaczenie ma 
także efektywność energetyczna budynku, która przekłada się przecież na wymierne korzyści, wynikające 
ze stosowania w częściach wspólnych oświetlenia LED, czujników ruchu i energooszczędnych wind. 
Dobieramy odpowiednie okna, czyli posiadające optymalne parametry termiczne i charakteryzujące się 
wysoką izolacyjnością. Podsumowując: certy�kat BREEAM jest dla naszego klienta swego rodzaju „polisą” 
bezpieczeństwa, gwarantem, że normy zostały spełnione.

Które inwestycje mieszkaniowe Skanska otrzymały już certy�kat środowiskowy?

Dwa lata temu rozpoczęliśmy budowę pierwszego osiedla mieszkalnego w Polsce, posiadającego certy�-
kat środowiskowy BREEAM – Osiedla Mickiewicza w Warszawie. Wtedy też postanowiliśmy certy�kować 
środowiskowo każdą kolejną inwestycję. Obecnie prowadzimy cztery budowy zlokalizowane w Warsza-
wie: dwie na Mokotowie – Jaśminowy Mokotów i Holm House, jedną na Gocławiu – Park Skandynawia, 
kolejną na styku Żoliborza i Bielan – II etap Osiedla Mickiewicza. Według posiadanych przez nas danych 
obecnie już 40% klientów pyta, czy budowane osiedla powstają według norm certy�kacji.

Jakie działania należy podejmować na etapie projektowania i budowania 
osiedla eko?

Na każdym etapie budowy certy�kowanego osiedla towarzyszą nam audytorzy – zewnętrzni specjaliści, 
oceniający kilkadziesiąt parametrów mających wpływ na budynek. Jak już wspominałem, chodzi na 
przykład o jego lokalizację, izolacyjność akustyczną, izolacyjność termiczną czy jakość zastosowanych 
materiałów budowlanych. Osiedle jest również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do centrum 
miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. 

Kolejnym wymogiem certy�kacji BREEAM jest troska o lokalny ekosystem. Budowę przez cały czas 
nadzoruje ekolog, który dba o to, by nowo powstająca inwestycja w jak najmniejszym stopniu ingerowała 
w środowisko naturalne, a nawet wspierała jego bioróżnorodność. Wybór roślinności aranżowanej na 
terenie osiedla jest więc nieprzypadkowy. Przede wszystkim staramy się zachować w otoczeniu osiedla 
możliwie dużą część zastanej roślinności i starodrzewu. Ponadto sadzimy gatunki typowe dla lokalnej 
�ory, uzupełniając je o rośliny cechujące się walorami ozdobnymi. Na terenie Osiedla Mickiewicza,                     
w ramach nasadzeń kompensacyjnych, planujemy drzewa szkółkowane o obwodach pni min. 16 cm (na 
wys. 100 cm) w gatunkach: klon polny, klon pospolity, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, grab 
pospolity. Dbamy również o ptaki, wieszając budki lęgowe.

Jaki standard mieszkań należy zapewnić, aby otrzymać certy�kat środowiskowy?

Budujemy mieszkania o wysokim standardzie. Jednak w wypadku zielonych osiedli standard ten nie jest 
tożsamy z najdroższymi materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Kierujemy się zupełnie innymi 
parametrami, takimi jak ich odporność na zmienne warunki atmosferyczne czy eksploatacyjne, minimali-
zacja emisji CO2 w procesie produkcji i transportu czy recykling odpadów budowlanych na poziomie 97%. 
Sami klienci zaczynają powoli utożsamiać wysoki standard nie tylko z dużym metrażem, lokalizacją, 
ładnym widokiem za oknem i rozwiązaniami typu smart-home, ale też ze zdrowymi i nietoksycznymi 
materiałami budowlanymi oraz wykończeniowymi, ekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami, 
jak również minimalizacją wpływu swojego miejsca zamieszkania na lokalny ekosystem. 

Czy są planowane jakieś kolejne inwestycje w efektywność energetyczną tego 
budynku?

Na kolejnym etapie modernizacji systemu grzewczego planujemy przeprowadzić wymianę istniejących 
grzejników żeliwnych na większej mocy grzejniki płytowe, oczywiście dobrane wielkościowo do pracy            
z temperaturą zasilania pompy ciepła. Te prace planujemy na rok 2019, po spłaceniu kredytu zaciągnięte-
go na poprzednią termomodernizację z roku 2012.

3. Osiedla Skanska jako przykład nowo powstających budynków 
mieszkaniowych z certy�katem ekologicznym

Materiał opracowany na podstawie wywiadu z Arturem Łeszczyńskim, 
koordynatorem ds. zrównoważonego rozwoju i innowacji w �rmie 
Skanska Residential Development Poland. 

Wywiad przeprowadzony 8.01.2018 r.

Rośnie w Polsce liczba budynków biurowych z certy�katami BREEAM, LEED, WELL Building Standard. 
Skanska jest pierwszą �rmą deweloperską, certy�kującą środowiskowo również budynki mieszkaniowe. 
Powstają osiedla, w których mieszkania zostaną zaopatrzone w ekologiczne rozwiązania zwiększające 
komfort życia mieszkańców. 

Dlaczego �rma Skanska zdecydowała się na budowę osiedli w standardzie eko?

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo należą do kluczowych założeń w działalności naszej �rmy. 
Budujemy, dbając zarówno o komfort mieszkańców i sąsiadów naszych osiedli, jak i o dobro lokalnego 
ekosystemu. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy do wszystkich naszych nowych projektów 
mieszkaniowych certy�kację BREEAM, odznaczenie przyznawane wysokiej klasy budynkom, wyposażo-
nym w rozwiązania przyjazne dla ludzi i środowiska. 

Początki wdrażania nowego produktu – certy�katu – były najtrudniejsze. Musieliśmy przygotować 
racjonalne argumenty, żeby przekonać klientów, iż  warto zainwestować w tego typu innowacyjne rozwiąza-
nia, ponieważ w dłuższej perspektywie zwrócą się poprzez niższe rachunki oraz lepsze zdrowie i samopoczucie. 

Klienci szybko docenili wartość certy�katu. Dzięki niemu kupujący nie muszą wierzyć nam na słowo, że 
budynek został wykonany w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju – z najlepszych materiałów,         
z poszanowaniem środowiska naturalnego, a także z dbałością o komfort życia mieszkańców w lokalnym 
otoczeniu społecznym, infrastrukturalnym oraz ekonomicznym. W praktyce oznacza to choćby stosowa-
nie nietoksycznych, antyalergicznych i po prostu bezpiecznych materiałów, w tym farb oraz klejów z niską 

Jakie korzyści będą mogli uzyskać mieszkańcy dzięki certy�kacji BREEAM               
i zastosowanym rozwiązaniom?

Certy�kat gwarantuje, że osiedle zostało wykonane z wysokiej klasy materiałów, które są przyjazne dla 
zdrowia; jest to ważne zwłaszcza dla dzieci, ale także dla osób bardziej wrażliwych, jak na przykład 
alergików. Dzięki oknom i materiałom izolacyjnym mieszkania są lepiej wyciszone i utrzymują komforto-
wą temperaturę. W takich warunkach lepiej śpimy i odpoczywamy. Mieszkania i części wspólne są także 
odpowiednio wentylowane. Certy�kowane osiedla są również oceniane pod kątem komfortu dojazdu do 
centrum miasta, dostępności szkół, przedszkoli i ścieżek rowerowych. Wyższa jakość materiałów oznacza 
również, że mieszkanie, które kupujemy na certy�kowanym osiedlu, utrzyma w dłuższej perspektywie 
wysoką wartość rynkową.

A jakie są korzyści dla osób zarządzających, administrujących tego typu ekolo-
gicznymi budynkami mieszkaniowymi? 

Firmy wprowadzające na rynek zielone budownictwo zwracają szczególną uwagę na rozwiązania 
efektywne kosztowo w kontekście cyklu życia nieruchomości. Dzięki wysokiej jakości zastosowanych 
materiałów późniejsi administratorzy takich budynków mogą spodziewać się znacznie mniejszej liczby 
usterek niż w tradycyjnym budownictwie. Natomiast wsparcie ekologów w aranżacji i rozwoju lokalnego 
ekosystemu ułatwi administratorom zarządzanie terenami wspólnymi na osiedlu. 

Czy Skanska miała jakieś problemy związane z wdrażaniem tego typu innowa-
cyjnych pomysłów i jak udało się je pokonać?

Podczas budowy naszego pierwszego ekoosiedla otworzyły się przed nami obiecujące perspektywy, 
ale również – wyzwania oraz trudności, wynikające z realizacji pionierskiego projektu w kraju. Testowali-
śmy nową procedurę prac budowlanych, szukaliśmy materiałów budowlanych i wykończeniowych 
spełniających restrykcyjne wymogi certy�kacji. Rozpoczęliśmy również współpracę z audytorami, którzy 
towarzyszyli nam na każdym etapie budowy. Podczas realizacji Osiedla Mickiewicza przetarliśmy szlaki dla 
kolejnych tego typu projektów. Kolejne projekty są i będą tylko ciekawsze, ponieważ chcemy się rozwijać 
i oferować naszym klientom wyjątkowe miejsca do życia – mieszkania dobrze zaaranżowane, zdrowe, 
przyjazne dla środowiska i świetnie zlokalizowane. Wierzymy w to, co robimy.

Jaki wpływ na ceny mieszkań mają takie standardy?

Cena za metr kwadratowy nie odbiega od średnich cen rynkowych. Natomiast ekoosiedle powinno 
dodatkowo generować oszczędności, z których skorzystają mieszkańcy. Najwyższa jakość wykorzystywa-
nych materiałów budowlanych ma później duży wpływ na koszty utrzymania budynku, w tym jego 
konserwację i naprawy. Osiedla są wyposażone w mierniki zużycia wody i energii, czujniki ruchu i energo-
oszczędne oświetlenie. Dzięki takim rozwiązaniom mieszkańcy mogą zmniejszyć swoje koszty utrzymania 
nawet o kilkanaście procent. 

Czym jeszcze mogą się Państwo pochwalić, jeśli chodzi o efektywność energe-
tyczną budynków i inne proekologiczne rozwiązania? 

Na każdym z naszych placów budowy wdrażamy technologie mające na celu obniżenie zużycia energii, 
między innymi stosujemy oświetlenie placu i zaplecza budowy z wykorzystaniem technologii LED oraz              
z centralnym sterowaniem zasilaniem zaplecza budowy, co pozwala w sposób programowany wyłączać 

Osiedle Jaśminowy Mokotów zostało zaprojektowane w zgodzie ze skandy-
nawską �lozo�ą życia, która w centrum stawia potrzeby człowieka. W jaki 
sposób Skanska zamierza osiągnąć taki rezultat w praktyce? 
Ze względu na skandynawskie korzenie naszej �rmy tworzone przez nas osiedla mieszkaniowe nawiązują 
do �lozo�i życia Skandynawów, którzy są w Europie pionierami w osiąganiu szczęścia i wewnętrznej 
równowagi. Wielu Polaków już zna tę �lozo�ę, stąd popularność w Polsce takich zwrotów jak hygge czy 
lagom, nakazujących celebrowanie codziennych chwil, dbanie o komfort życia i środowisko naturalne, 
poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności do wspólnoty. 

Jaśminowy Mokotów, jak każda inna nasza inwestycja, czerpie inspiracje ze skandynawskiej �lozo�i. 
Budowa ma być funkcjonalna, bezpieczna i zielona. Osiedle powstaje u podnóża Skarpy Warszawskiej,         
w sąsiedztwie parków miejskich, takich jak Arkadia czy Dolinka Służewiecka, spokojnych uliczek,                      
z dobrym dojazdem do centrum. Mieszkańcy odnajdą tu zieleń, ciszę, spokój, historyczne otoczenie                
i niespotykane krajobrazy. Stworzymy tu również park z jeziorkiem oraz elementami służącymi rekreacji, 
między innymi placem zabaw. Po zakończeniu prac przekażemy park w ręce miasta i mieszkańców. 

Wiemy, że mokotowskie osiedle to pierwsza w Warszawie budowa zasilana 
energią wiatrową. Pracują tu nie tylko inżynierowie i budowniczy, ale również 
ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy. Proszę nam opowiedzieć o rozwiąza-
niach, dzięki którym zachowany zostanie lokalny ekosystem?
Jaśminowy Mokotów na etapie budowy zasilany jest energią wiatrową. Od początku 2017 roku do połowy 
września 2017 roku zużyliśmy jej około 200 MWh, zapobiegając tym samym emisji około 160 ton dwutlen-
ku węgla do atmosfery. Współpracujemy też na co dzień z przyrodnikami, którzy opracowują informacje 
na temat lokalnego ekosystemu. Ekolodzy, ornitolodzy i dendrolodzy przekazują swoje wytyczne projek-
tantom zieleni. Ci tworzą aranżacje odpowiednich rodzajów roślin, drzew, skupisk krzewów i traw, 
będących w przyszłości naturalnymi terenami żerowania i lęgu lokalnych gatunków zwierząt lub ptaków. 
Na terenie Jaśminowego Mokotowa umieścimy również budki lęgowe i specjalne skrzynki dla owadów. 
Opracowane rozwiązania będą wspomagać lokalny ekosystem na etapie użytkowania osiedla. Wszystkie 
pozostałe nasze osiedla są budowane według tych samych standardów. 

Na terenie Jaśminowego Mokotowa powstały również inicjatywy proekologiczne wdrażane już podczas 
trwania budowy. Pierwszą z nich jest montaż 200 mb płotków herpetologicznych, które chronią małe 
zwierzęta przed wejściem na teren budowy. Po oddaniu osiedla do użytku małe zwierzęta też będą 
chronione: bezkolizyjne poruszanie się ułatwią im płotki naprowadzające, przejścia pod drogami oraz 
trasy migracyjne biegnące wzdłuż żywopłotów. 

Zespół doświadczonych polskich ekologów i projektantów zieleni, w nawiązaniu do innowacyjnych 
dokumentów BREEAM, stworzył dla osiedla Strategię Zarządzania Różnorodnością Biologiczną, aby 
podtrzymać, a nawet zwiększyć różnorodność biologiczną na terenie inwestycji. Zastosowanie wyselek-
cjonowanych roślin żywicielskich, owocujących krzewów oraz bogatych w nasiona traw i bylin ma przycią-
gnąć coraz rzadziej spotykane w miastach ptaki, takie jak wróble, pokrzewki czarnołbiste, kopciuszki i piegże. 

W jaki sposób, budując osiedla, starają się Państwo minimalizować negatywny 
wpływ powstających inwestycji na otoczenie?
Korzystamy z nietoksycznych materiałów o ograniczonej zawartości lotnych związków organicznych oraz 
systemów energooszczędnych. Na Jaśminowym Mokotowie idziemy o krok dalej – zasilamy inwestycję 
czystą, zieloną energią, niepowodującą emisji szkodliwych gazów do atmosfery. 

w Szczecinie program PROSUMENT, który wspiera �nansowo różne rodzaje i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii, w tym między innymi instalacje fotowoltaiczne.

Dzięki wykorzystaniu energii ze słońca do powietrza tra�a mniej gazu cieplar-
nianego, na czym zyskuje środowisko. Czy można w wymierny sposób oszaco-
wać korzyści ekologiczne wynikające z zastosowania paneli fotowoltaicznych 
na dachu budynku? 

Tak, oczywiście. Już sam wniosek o dotację zawiera pozycje dotyczące przewidywanej redukcji CO2. Panele 
działają zgodnie z tymi przewidywaniami, a nasza instalacja dodatkowo wskazuje zmniejszenie emisji       
NOX i SO2 .

Jaki był całościowy koszt tej inwestycji? Ile wspólnota wydała z własnych środ-
ków, a ile uzyskała do�nansowania? Czy mieszkańcy partycypowali w kosztach? 

Koszt inwestycji wyniósł 142 830 zł, w tym 40% bezzwrotnej dotacji, 60% w formie pożyczki (1% w skali 
roku). Jedyne środki, jakie wspólnota musiała zaangażować, to koszty ekspertyzy nośności dachu oraz 
drobna modernizacja elektrycznych obwodów administracyjnych. Rata pożyczki wynosi 835 zł i jest 
spłacana ze środków, jakie w planie gospodarczym były przeznaczone na pokrycie kosztów energii 
elektrycznej w częściach wspólnych budynku wspólnoty.

Czy trudno było namówić mieszkańców do inwestycji w panele? Skąd pomysł, 
kto wystąpił z inicjatywą?

Pomysł wyszedł od strony Zarządu wspólnoty, a mieszkańcy pozytywnie odebrali naszą inicjatywę. 
Staraliśmy się jak najbardziej przybliżyć mieszkańcom wspólnoty korzyści wynikające z posiadania paneli 
fotowoltaicznych, zarówno korzyści �nansowe, jak i środowiskowe. 

Na czym polegała instalacja i jak długo trwało jej wykonanie? Co należało 
zrobić, jakie parametry techniczne budynku sprawdzić, żeby móc zainstalować 
takie panele na dachu? 

Prace techniczno-montażowe trwały około 3 tygodni. Najpierw wykonano modernizację wewnętrznej 
instalacji elektrycznej, zlikwidowano kilkanaście układów pomiarowych i zbudowano jeden wspólny 
obwód administracyjny z jednym dwustronnym układem pomiarowym. Potem nastąpił montaż 96 sztuk 
paneli na dachu budynku. Powyższe prace poprzedzone były ekspertyzą nośności dachu oraz analizą 
zapotrzebowania budynku na energię elektryczną w odniesieniu do poszczególnych punktów jej poboru, 
tj. wind, systemu HVAC, oświetlenia.

Na jakie problemy natra�li Państwo podczas pracy i jak udało się je pokonać? 
Czy obecnie funkcjonowanie elektrowni słonecznej wiąże się z jakimiś kłopotami?

Problemem były sprawy techniczne, tzn. konieczność przewiertów przez ściany nośne, przebudowa 
układów pomiarowych, różnice w dokumentacji powykonawczej. Wszystko udało się rozwiązać dzięki 
sprawnej i kreatywnej ekipie instalatorów. Funkcjonowanie elektrowni nie powoduje żadnych problemów.

ogrzewanie i oświetlenie tam, gdzie aktualnie nie przebywają ludzie. Prowadzimy również zrównoważoną 
gospodarkę odpadami. Na inwestycjach Skanska obowiązują restrykcyjne wymogi w tym zakresie. Dzięki 
temu uzyskujemy jednocześnie dodatkowe punkty w certy�kacie środowiskowym BREEAM. Dla przykła-
du – od początku trwania budowy Jaśminowego Mokotowa, tj. od jesieni 2016, do połowy września 2017 
roku wygenerowaliśmy około 280 ton odpadów. Ponad 99% z nich zostało przetworzonych do wtórnego 
wykorzystania. Odpady dzielimy na wiele kategorii, takich jak metale, drewno, gruz, odpady niebezpiecz-
ne oraz plastiki i folie. Stale pracujemy również nad nowymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi, 
które przysłużą się zrównoważonemu budownictwu, a kolejne realizowane przez nas projekty stanowią 
ku temu doskonałą okazję.

Artur Łeszczyński – koordynator ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Skanska Residential 
Development Poland. Jest odpowiedzialny za wdrażanie rozwiązań innowacyjnych oraz działania �rmy     
w obszarze szeroko rozumianego ekorozwoju. Entuzjasta i propagator nowych technologii, szczególnie 
tych służących ograniczaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Interesuje się �zyką, kosmolo-
gią, a także historią rozwoju nauki. 

4. Odnawialne źródła energii na budynkach należących do 
      Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie

       O zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach 
        wielorodzinnych rozmawiamy z Krzysztofem Stasiewiczem, członkiem 
        Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, licencjonowanym zarządcą Polskiej 
        Federacji Rynku Nieruchomości.
                                                                                Wywiad przeprowadzony 20.02.2018 r.  

W Szczecinie pod koniec grudnia 2016 roku we Wspólnocie Mieszkaniowej Pszczelna 4, 4a-f została 
uruchomiona elektrownia słoneczna składająca się z paneli fotowoltaicznych. Na dachu budynku zamon-
towano panele, które światło słoneczne przetwarzają na prąd. Energia pochodząca z odnawialnego źródła 
służy do oświetlenia części wspólnych budynku (klatki schodowe, podziemny parking, teren zewnętrzny), 
pracę wind, pracę urządzeń HVAC6).

Dlaczego zdecydowali się Państwo na realizację tej inwestycji? 

Zainteresowanie inwestycją polegającą na montażu paneli fotowoltaicznych pojawiło się kilka lat temu, 
jednak temat nie był podejmowany przez poprzedniego zarządcę budynku wspólnoty. Dopiero po 
wprowadzeniu zarządu właścicielskiego temat wznowiono z pozytywnym skutkiem. Jako stosunkowo 
młody i kreatywny zarząd staramy się jak najlepiej wykorzystywać dostępne możliwości i środki z progra-
mów unijnych i krajowych, szczególnie te w formie dotacji lub do�nansowania. W ten format idealnie 
wpasował się uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                

Tablica elektroniczna pokazująca parametry działania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.                                  
Fot. z zasobów Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczelna w Szczecinie.

Jaka jest przewidywana trwałość tego systemu paneli fotowoltaicznych? Po 
jakim czasie inwestycja się zwraca? 

Zgodnie z danymi producenta sprawność instalacji po 25 latach spada do 80%. W  naszym przypadku 
zwrot inwestycji zakładany jest na okres 8 lat.

W jaki sposób panele fotowoltaiczne na dachu budynku i platforma informująca na bieżąco o pracy 
tej elektrowni wpływają na zarządzanie budynkiem wielorodzinnym we wspólnocie mieszkanio-
wej? Co się zmieniło od czasu instalacji tego odnawialnego źródła energii?

Zastosowanie tego typu nowoczesnych rozwiązań pozwala nam optymalizować gospodarkę �nansową 
wspólnoty, dzięki czemu zaoszczędzone środki możemy kierować na przykład na naprawy lub moderniza-
cję infrastruktury budynku bez konieczności zwiększania opłat na ten cel. Instalacja fotowoltaiczna 
podnosi wartość i atrakcyjność mieszkań znajdujących się w naszym budynku, co oczywiście wykorzystu-
ją osoby dokonujące sprzedaży czy zamiany mieszkań.

Co mógłby Pan poradzić innym wspólnotom mieszkaniowym, które zastana-
wiają się, czy inwestować w odnawialne źródła energii?

Warto szukać i porównywać możliwości, jakie dają różnego rodzaju programy, projekty czy tzw. linie                       
z do�nansowaniem na tego typu inwestycje. Sądzę, że nasza wspólnota jest tego dobrym przykładem.

Na czym polega praca takiej elektrowni? Ile energii produkują panele fotowol-
taiczne i czy zaspokaja to w pełni potrzeby energetyczne części wspólnych tego 
budynku? 

Praca elektrowni polega na wytworzeniu energii elektrycznej z promieniowania słonecznego i dostoso-
waniu jej – za pomocą inwertera – do wartości sieciowych. Tą energią zasilana jest infrastruktura części 
wspólnych budynku. Obecnie produkcja przekroczyła roczne zapotrzebowanie budynku na energię 
elektryczną, jednak aby zużycie się zbilansowało, nadprodukcja musi osiągnąć poziom 30%, gdyż tyle 
pobiera operator energetyczny za jej magazynowanie w jego sieci.

Na stronie internetowej mieszkańcy mogą obserwować na bieżąco pracę swojej 
elektrowni słonecznej. Jest też aplikacja, wersja mobilna. Jakie wskaźniki 
pokazuje ta platforma? Czy mieszkańcy są zaciekawieni funkcjonowaniem 
paneli? Czy często sprawdzają bieżące wskazania?

Aplikacja służy przede wszystkim do zdalnego monitorowania pracy instalacji; wersja rozbudowana 
przeznaczona jest dla serwisu technicznego, natomiast wersja free została udostępniona wszystkim 
posiadającym dostęp do internetu. Wskazuje między innymi  moc bieżącą, rozkład produkcji w trakcie 
dnia, dane o produkcji w poszczególnych okresach, redukcję emisji CO2, NOx, SO2, korzyści dla środowiska 
(symulacje zapotrzebowania energii do obsługi telewizora, symulacje czasu produkcji zanieczyszczeń 
przez samochód, liczby komputerów zasilanych przez 1 rok). Jest to platforma interakcyjna, dane można 
edytować w dowolny sposób.

Zrzut ekranu ze strony elektrowni słonecznej na dachu budynku należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pszczelna w Szczecinie. Źródło: https://easyview.auroravision.net/easyview/?entityId=11091985

Dodatkowo w celach edukacyjnych zamontowano na zewnętrznej ścianie budynku wspólnoty tablicę 
elektroniczną, która pokazuje podstawowe parametry pracy instalacji fotowoltaicznej. Z opinii mieszkań-
ców wynika, iż dosyć często monitorują oni pracę systemu zarówno mobilnie, jak i przez odczyty z tablicy.

Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 
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Czy mają Państwo jeszcze inne plany związane z efektywnością energetyczną                         
i odnawialnymi źródłami energii?

Tak, obecnie przygotowujemy się do modernizacji oświetlenia parkingu podziemnego, tzn. zastąpienia 
tradycyjnych lamp ze świetlówkami na źródła LED w połączeniu z systemem zarządzania BMS, co pozwoli 
jeszcze bardziej efektywnie wykorzystać odnawialne źródła energii. 

 


