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Szczególnie udane projekty OZE na terenie Województwa 
Mazowieckiego

Zmodernizowana Elektrociepłownia w Płońsku
Zastosowanie odnawialnego źródła energii oraz instalacji skojarzonej produkcji ciepła i energii 
elektrycznej w oparciu o spalanie biomasy w ciepłowni miejskiej.

Elektrociepłownia OstrołękaElektrociepłownia Ostrołęka
Nowy kocioł fluidalny  opalany biomasą w postaci kory i zrębków drzewnych. 
Ciepło w wodzie i parze technologicznej zasila system ciepłowniczy miasta Ostrołęka 
oraz okoliczne zakłady przemysłowe. Energia elektryczna, wytwarzana w skojarzeniu z ciepłem, 
wyprowadzana jest do KSE.

Zakład Geotermia Mszczonów
Przedsięwzięcie polegające na wykorzystaniu wód z ciepłych podziemnych źródeł do celów 
grzewczych. 
Ciepłownia geotermalna zastąpiła kotłownie węglowe, miejscowe wody geotermalne o 
temperaturze 420C, pozyskiwane z głębokości 1700 metrów są w stanie skutecznie ogrzać 
Mszczonów do momentu kiedy temperatura powietrza nie spadnie poniżej -50C.
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Szczególnie udane projekty OZE na terenie Województwa 
Mazowieckiego

Oczyszczalnia ścieków Czajka (Warszawa)
Jest jedną z największych oczyszczalni w Polsce. Oczyszczanie odbywa się poprzez cztery ciągi 
technologiczne. Zebrany osad jest fermentowany, a powstający w tym procesie biogaz po technologiczne. Zebrany osad jest fermentowany, a powstający w tym procesie biogaz po 
spaleniu służy do celów grzewczych.

Składowisko odpadów stałych w Zakroczymiu
Budowa przetwornicy biogazu na składowisku odpadów stałych, który jest przetwarzany na 
energię elektryczną; zespół prądotwórczy ma moc 75 kW .

Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku,
Wykonanie instalacji grzewczej opartej na kolektorach słonecznych. Eksploatacja instalacji 
zapewnia ciepłą wodę i parę technologiczną. Wykorzystanie energii słonecznej stanowi 
istotne wspomaganie funkcjonującej kotłowni gazowo-olejowej.

SME 08.02.2011



Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii dla Województwa Mazowieckiego

Energetyka wodna
Potencjał – wzdłuż większych cieków wodnych, a w szczególności rzek: Radomka,Potencjał – wzdłuż większych cieków wodnych, a w szczególności rzek: Radomka,
Skrwa Prawa, Wkra, Jeziorka, Liwiec, Iłżanka

Korzyści:
• podniesienie bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w obszarach

wiejskich o słabo rozwiniętej sieci elektroenergetycznej
• podniesienie walorów turystyczno – krajobrazowych
• sprzyjanie renaturyzacji ekosystemów
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Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
dla Województwa Mazowieckiego

Biomasa stała 
Potencjał – biomasa drzewna, największy w powiatach: Potencjał – biomasa drzewna, największy w powiatach: 
makowskim, ostrowskim, ostrołęckim, przasnyskim, wyszkowskim, 
grójeckim, garwolińskim

Słoma – ciechanowski, płocki, płoński, sochaczewski, lipski, 
radomski, zwoleński

W perspektywie krótkoterminowej biomasa będzie miała 
największy udział wśród paliw odnawialnych (duże systemy 
grzewcze, małe instalacje domowe).
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Biomasa stała
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Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii dla Województwa Mazowieckiego

Biogaz rolniczy

Potencjał – w powiatach mławskim, płockim, siedleckim, żuromińskim, sierpeckim,
płońskim, ostrowskim, ostrołęckim (duża koncentracja hodowli zwierząt),

Bariery – wysokie koszty instalacji.
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Biogaz rolniczy
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Potencjał – zachodnia i południowo – zachodnia część województwa

Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
dla Województwa Mazowieckiego

Energetyka geotermalna

Potencjał – zachodnia i południowo – zachodnia część województwa

Korzyści:
• rozwój turystyki i lecznictwa sanatoryjnego
• znacznie większy zasięg wdrożeń może uzyskać tzw. płytka geotermia (pompy
ciepła)
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Energetyka 
geotermalna 
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Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
dla Województwa Mazowieckiego

Energetyka wiatrowa

Potencjał – zachodnia i południowo – zachodnia część Województwa MazowieckiegoPotencjał – zachodnia i południowo – zachodnia część Województwa Mazowieckiego
w szczególności w powiatach: płockim, płońskim, mławskim, ciechanowskim,
grójeckim, garwolińskim

Korzyści:
podniesienie bezpieczeństwa energetycznego i pewności zasilania w obszarach
wiejskich o słabo rozwiniętej sieci elektroenergetycznej
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Energetyka  
wiatrowa
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Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
dla Województwa Mazowieckiego

Energetyka słoneczna

Potencjał – całe województwo

Duże zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie możliwości wykorzystania energii słonecznej
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Energetyka 
słoneczna 
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Typ zasobów energii 
odnawialnej

Potencjał
techniczny

Wykorzystanie

Wolne zasoby

Jednostki 
fizyczne

% potencjału

Biomasa stała TJ 7 780 2 500 5 280 68%

Potencjał energetyczny w Województwie Mazowieckim

Biomasa stała TJ 7 780 2 500 5 280 68%

Energia słoneczna TJ 10 900 2 10 898 100%

Energia wiatru TJ 835 1 834 100%

Energia wodna TJ 563 346 217 40%

Energia geotermalna TJ 8 700 10 8 690 99%
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Usłonecznienie

• Usłonecznienie (roczna suma usłonecznienia) określa średnią 
(w danym okresie) liczbę godzin z bezpośrednią widoczną 
operacją słoneczną. 

• Usłonecznienie zależy od czynnika astronomicznego, jakim jest 
długość dnia oraz od zachmurzenia i przezroczystości 
atmosfery. Obejmuje ono średnio około 18% roku, co 
odpowiada 1580 godzinom. Sumy roczne usłonecznienia w 
Warszawie wahały się od 1241 do 1898 godzin w mijającym 
stuleciu, średnio 1600 godzin/rok. 
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Natężenie promieniowania słonecznego

• Ilość energii słonecznej docierającej w ciągu jednej sekundy  
na powierzchnię jednego metra kwadratowego, prostopadłą 
do kierunku promieniowania i leżącą poza atmosferą           
(tzw. promieniowanie pozaziemskie) w średniej odległości (tzw. promieniowanie pozaziemskie) w średniej odległości 
Ziemi od Słońca ( 149,5 mln km) nazywa się                           
stałą słoneczną o wartości 1367 W/m2

• Najwyższe natężenie promieniowania słonecznego 
bezpośredniego stwierdzono na Kasprowym Wierchu –
ok. 1200 W/m2, natomiast nad morzem maksymalna jego 
wartość wynosiła 1050 W/m2. Dla przeważającej części kraju, 
w tym dla Polski Środkowej, wartości te rzadko przekraczają 
1000 W/m2. Najczęściej notowane wartości promieniowania 
bezpośredniego wynoszą 600 – 800 W/m2. 

SME 08.02.2011



Napromieniowanie słoneczne

• Dla Polski można przyjąć wartość napromieniowania 
całkowitego 3600 MJ/m2 w ciągu roku. Centralne obszary 
Polski otrzymują około 40% promieniowania pozaziemskiego, 
to jest ok. 3480 MJ/m2 na rok. Udział promieniowania to jest ok. 3480 MJ/m2 na rok. Udział promieniowania 
rozproszonego waha się od 47% w miesiącach letnich do ok. 
70% w grudniu, dając przeciętną ok. 50% w skali całego roku. 

• Najniższe sumy miesięczne występują w grudniu (ok.1,3% 
sumy rocznej), najwyższe zaś w czerwcu i lipcu (po ok. 16%). 
Okres od maja do czerwca obejmuje ok. 58% rocznej sumy 
promieniowania, natomiast od listopada do lutego – tylko 8%. 
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Napromieniowanie 
słoneczne
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Regiony 
helioenergetyczne 
Polski

.
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Regionalizacja helioenergetyczna Polski

Wydziela się 11 regionów, które można uszeregować pod względem 
przydatności dla potrzeb energetyki słonecznej w następujący sposób:
• I – Nadmorski
• VII – Podlasko-Lubelski• VII – Podlasko-Lubelski
• VIII – Śląsko-Mazowiecki
• IX – Świętokrzysko-Sandomierski
• III – Mazursko-Siedlecki
• V – Wielkopolski
• II – Pomorski
• XI – Podgórski
• IV – Suwalski
• VI – Warszawski
• X – Górnośląski
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Napromieniowanie słoneczne na powierzchnię poziomą               
i nachyloną

MJ/m2/rok 
a=0o

MJ/m2/rok 
a=30o

Mikołajki 3841 4378

Warszawa 3564 4190

Zakopane 3598 4061
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Napromieniowanie słoneczne w Europie

1kWh=3,6MJ
kWh/m 2/rok 

a=0o
kWh/m 2/rok 

a=30o

Wielka Brytania 770-1070 910-1250

Holandia 960-1000 1104-1146

Hiszpania 1160-1730 1264-1955

Włochy 1272-1667 1443-1900

Grecja 1357-1479 1689-1849

Niemcy 767-1037 856-1204

Francja 1090-1520 1245-1762

Irlandia 984-1030 1133-1226

Dania 1020 1205

Szwajcaria 1141-1367 1302-1650

Belgia 958-1059 1087-1216

Austria 1264 1465
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Cieplna energetyka słoneczna

• Dostarczanie ciepłej wody użytkowej

• Dostarczanie ciepła do celów grzewczych –• Dostarczanie ciepła do celów grzewczych –
obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną z 
konwencjonalnych źródeł energii

• Chłodzenie i klimatyzacja

• Odsalanie wody morskiej

• Ciepło procesowe          
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Kolektory słoneczne

• Płaskie kolektory cieczowe

• Kolektory próżniowe• Kolektory próżniowe

• Kolektory z rurą ciepła 

• Niskotemperaturowe kolektory – absorbery

• Kolektory powietrzne

• Cieczowe kolektory magazynujące (pojemnościowe)
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Budowa kolektora słonecznego
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Elementy płaskiego cieczowego kolektora słonecznego 

• absorber, najistotniejsza część kolektora, którego głównym zadaniem jest 
absorpcja, czyli pochłanianie energii promieniowania słonecznego                 
i przekazanie jej czynnikowi transportującymi ciepło; absorber to zazwyczaj 
płyta metalowa pomalowana na czarno połączona z kanałami 
przepływowymi, przez które przepływa czynnik roboczyprzepływowymi, przez które przepływa czynnik roboczy

• osłona przezroczysta, która chroni absorber przed stratami cieplnymi do 
otoczenia od powierzchni zewnętrznej wystawionej bezpośrednio na 
czynników atmosferycznych, w tym przede wszystkim temperatury 
powietrza atmosferycznego

• izolacja cieplna, która chroni absorber przed stratami cieplnymi do 
otoczenia, od dołu i z boków (w przypadku systemów zintegrowanych jest 
to połać dachu);

• obudowa zewnętrzna (metalowa lub plastykowa).
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Rodzaje absorberów

• absorber serpentynowy, w którym występują uzwojenia w 
kształcie serpentyny;

• absorber, w którym występują uzwojenia w postaci rur 
równoległych pionowych z poziomymi rurami łączącymi (dolną równoległych pionowych z poziomymi rurami łączącymi (dolną 
i górną);

• absorber, w którym występują uzwojenia w postaci rur 
równoległych  poziomych z pionowymi rurami łączącymi 
(skrajnymi);

• absorber typu „sandwich”, składający się z dwóch arkuszy 
blachy termicznie zgrzewanych na końcach. 
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Wymiana ciepła w kolektorze
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Instalacja ciepłej wody użytkowej
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Aktywne systemy słoneczne. 
Rodzaje, charakterystyka

• Rodzaj czynnika roboczego

• Funkcje (co, cwu, klimatyzacja, suszarnictwo)

Układ (wspólny, rozdzielony)• Układ (wspólny, rozdzielony)

• Liczba i rodzaj źródeł ciepła (jednoźródłowe, wieloźródłowe, 
hybrydowe)

• Sposób wykorzystania energii promieniowania 
słonecznego(bezpośrednie, pośrednie)

• Temperatura czynnika roboczego (niskotemperaturowe 30-600

C, wysokotemperaturowe 70-90o C).
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Pasywne systemy słoneczne 

• Systemy zysków bezpośrednich wykorzystują energię 
promieniowania słonecznego docierającą w sposób 
bezpośredni do pomieszczeń

• Systemy zysków pośrednich - dołączenie do budynku 
dodatkowej przestrzeni osłoniętej oszkloną ścianą (oszklone 
werandy, oszklone loggie, dobudowane do ściany budynku 
szklarnie, ogrody zimowe)

• Budynki energooszczędne,

• Budynki pasywne, 

• Budynki zeroenergetyczne
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Kolektory próżniowe, z rurą ciepła  Źródło Viessmann
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Zasada działania kolektora słonecznego z rurą ciepła 
(źródłowww.xenergy.pl)
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Usytuowanie kolektorów
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Schemat podstawowej instalacji 
dla basenu kąpielowego (źródło HEWALEX)
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Schemat podstawowej instalacji 
dla ciepłej wody użytkowej (źródło HEWALEX) 
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Schemat instalacji dla ciepłej wody użytkowej 
przy wykorzystaniu osobnego podgrzewacza (źródło HEWALEX) 
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Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej i 
wspomagania ogrzewania (źródło HEWALEX)
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Schemat kompleksowej instalacji 
dla ciepłej wody użytkowej, basenu kąpielowego 
i wspomagania ogrzewania budynku zasilanej energią 
z baterii kolektorów, kotła CO i kominka (źródło HEWALEX) 

SME 08.02.2011



Magazynowanie energii promieniowania 
słonecznego
Zdolność do magazynowania energii zależy przede wszystkim od:

• pojemności zbiornika, 

• kształtu zbiornika, • kształtu zbiornika, 

• rodzaju czynnika magazynującego energię, 

• zastosowanej izolacji cieplnej, 

• typu systemu grzewczego (poziom temperatury, funkcja: c.w.u., c.o. itp.)

• rodzaju i warunków odbioru energii ze zbiornika magazynującego.

Czynniki magazynujące:

• woda w systemach cieczowych

• złoża kamienne w systemach powietrznych

• PCM  - phase change materials
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Aktywne systemy słoneczne. 
Rodzaje, charakterystyka

• Rodzaj czynnika roboczego

• Funkcje (co, cwu, klimatyzacja, suszarnictwo)

Układ (wspólny, rozdzielony)• Układ (wspólny, rozdzielony)

• Liczba i rodzaj źródeł ciepła (jednoźródłowe, wieloźródłowe, 
hybrydowe)

• Sposób wykorzystania energii promieniowania 
słonecznego(bezpośrednie, pośrednie)

• Temperatura czynnika roboczego (niskotemperaturowe 30-600

C, wysokotemperaturowe 70-90o C).
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Pasywne systemy słoneczne 

• Systemy zysków bezpośrednich wykorzystują energię 
promieniowania słonecznego docierającą w sposób 
bezpośredni do pomieszczeń

Systemy zysków pośrednich - dołączenie do budynku • Systemy zysków pośrednich - dołączenie do budynku 
dodatkowej przestrzeni osłoniętej oszkloną ścianą (oszklone 
werandy, oszklone loggie, dobudowane do ściany budynku 
szklarnie, ogrody zimowe)

• Budynki energooszczędne,

• Budynki pasywne, 

• Budynki zeroenergetyczne
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Usytuowanie kolektorów
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Kolektory słoneczne w budownictwie 
źródło Viessmann
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Kolektory słoneczne w budownictwie 
źródło Viessmann
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Kolektory słoneczne w budownictwie 
źródło Viessmann
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Kolektory słoneczne w budownictwie 
źródło Viessmann
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Kolektory słoneczne w budownictwie 
źródło Viessmann
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Kolektory słoneczne w budownictwie 
źródło Viessmann
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Kolektory słoneczne w budownictwie 
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Kolektory słoneczne w budownictwie 
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Pokrycie potrzeb ciepła 
dla podgrzewania wody użytkowej 
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Ærøskøbing Fjernvarme
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Ærøskøbing Fjernvarme
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Ærøskøbing Fjernvarme
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Zarządzanie energią w gminie wg Radscan
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Smart Gridwg Jake McLeod, Principal VP, CTO and Bechtel Fellow, Bechtel Communications

• wg Jake McLeod, Principal VP, CTO and Bechtel Fellow, Bechtel Communications
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Mazowiecka Agencja Energetyczna 

Cele powołania MAE:

Przygotowanie kompleksowego programu energetyki regionalnej.

Zwiększenie wykorzystywane zasobów odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności 
energetycznej.

Poprawa spójności pomiędzy miejskim/przemysłowym rozwojem w regionie i ciągłym wzrostem 
bezpieczeństwa energetycznego oraz redukcją zależności energetycznej.

Zmniejszenie wydatków regionu na import energii z zewnątrz.

Wspieranie nowego modelu energetyki,  utrzymującego równowagę pomiędzy dużymi 
przedsiębiorstwami energetycznymi a lokalnymi niezależnymi producentami energii.

Pozyskiwanie dla regionu środków z UE i partnerów na działania służące poprawie bezpieczeństwa 
energetycznego, rozwój nowych technologii oraz lokalnego przemysłu.
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Działania MAE w obszarze energetyki słonecznej

• Informacja, promocja i edukacja

• Szkolenia (m.in. dla instalatorów, dla użytkowników z branży 
agroturystycznej)agroturystycznej)

• Formułowanie mechanizmów wsparcia dla energetyki 
słonecznej

• Współpraca z producentami oraz użytkownikami urządszeń 
energetyki słonecznej

• Uczestniczenie w tworzeniu gminnych programów kolektorów 
słonecznych
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Finansowanie inwestycji energetyki z odnawialnych źródeł dla 
Województwa Mazowieckiego

Finansowanie:

• fundusze ochrony środowiska 
(NFOŚiGW, WFOŚiGW)

• Bank Ochrony Środowiska 

Programy UE:

• Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko
• Bank Ochrony Środowiska 

• Mazowiecki Fundusz Poręczeń 
Kredytowych

• środki własne inwestorów 
prywatnych

• PPP  Partnerstwo Publiczno-
Prywatne 

• Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013 

• Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Mazowieckiego 
(priorytet IV, Działanie 4.3)

SME 08.02.2011



Dziękuję za uwagę!

Włodzimierz PomiernyWłodzimierz Pomierny
+48 607 418 411

w.pomierny@mae.mazovia.pl 


