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Stanowisko szefa zespołu zajmuje Agnieszka Guzik.

Stanowisko fotoreportera zespołu zajmuje Małgorzata Zentarska.

Stanowisko detektywa zespołu zajmuje Dawid Kotłowski.

Stanowisko sekretarza zespołu zajmuje Julia Trzcińska.

Stanowisko redaktora zespołu zajmuje Milena Jankowska.

Stanowisko analityka zespołu zajmuje Patrycja Gawryszewska.

Stanowisko rzecznika zespołu zajmuje Kamila Kwiatkowska.

Stanowisko opiekuna zespołu zajmuje Violetta Lewandowska.



IDEA KONKURSU
Upowszechnieniewśród młodego pokolenia wiedzy w zakresie korzyści środowiskowych

i ekonomicznych, płynących z faktu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a w szczególności 

ogniw fotowoltaicznych.

Przedstawienie, jak dużo energii zużywamy oraz w jaki sposób możemy poprawić jakość 

środowiska.

Przedstawienie praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych 

w funkcjonowaniu domów jednorodzinnych, wielorodzinnych i budynków urzędowych oraz 

upowszechnienie tej wiedzy pośród społeczności lokalnej.

Promowanie i zachęcanie do coraz większego korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz 

przedstawianie korzyści płynących ze stosowania OZE.



SKUTKI SPALANIA PALIW KOPALNYCH 
DLA ŚRODOWISKA I NASZEGO ZDROWIA

SMOG

• Skutkiem spalania paliw kopalnych 
jest smog nazywany mgłą przemysłową, która osadza się na cząstkach 
pyłów i sadzy unoszących się w powietrzu. Smog tworzą związki 
chemiczne takie jak: tlenek siarki(IV) i tlenek węgla(IV).

GLOBALNE OCIEPLENIE

• Produkty powstające w procesie spalania paliw kopalnych zalicza się do 
gazów cieplarnianych. Oprócz CO2 i pary wodnej należą do nich m.in.: 
CH4, O3 i N2O. Zwiększanie się ich stężenia przyczynia się m.in. do 
wzrostu średniej temperatury powietrza na Ziemi - globalne ocieplenie.
Zjawisko to prowadzi do zaniku pokrywy lodowej w górach i okolicach 
podbiegunowych w wyniku czego stale podnosi się poziom mórz.

ZANIECZYSZCZENIA WÓD

• Zanieczyszczenie atmosfery to niejedyny niekorzystny efekt pozyskiwania 
energii z paliw kopalnych. Ropa naftowa przedostająca się do 
Wszechoceanu (np. w wyniku awarii tankowców) unosi się na 
jej powierzchni, odcinając dostęp tlenu oraz światła organizmom 
morskim. Wsiąka też w piasek, przyczyniając się do śmierci organizmów 
żyjących nad brzegami mórz.



OZE- CO TO TAKIEGO?

Rodzaje OZE:

Energia Słońca - panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne;

Energia wody - pływy, prądy morskie;

Energia wiatru - turbiny wiatrowe;

Energia z wnętrza Ziemi - elektrownie geotermalne, pompy ciepła;

Energia biomasy - rośliny energetyczne;

Energia biopaliw - rośliny oleiste;

Energia biogazu - odpady pochodzenia organicznego;

Energia wodoru - jako paliwo konwencjonalne.

OZE czyli ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII -

to takie źródła, których wykorzystanie nie wiąże się z ich długotrwałym niedoborem, gdyż 

samoczynnie stosunkowo szybko się odnawiają za sprawą działań natury;

inaczej nazywane zieloną energią.



CZYM JEST FOTOWOLTAIKA?

FOTOWOLTAIKA jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się 
przekształcaniem energii słonecznej w energię elektryczną.

Inaczej: wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania 
słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego bez 

negatywnego wpływu na środowisko.



ELEMENTY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 
ORAZ ZASADY JEJ DZIAŁANIA

• Minimalna jednostka 
światła;

• Foton pada na moduł PV
zbudowany z krzemu;

FOTON

• Foton wprowadza w ruch 
elektron;

• Pobudzony do ruchu 
elektron wytwarza energię 
elektryczną;

MODUŁ PV
• Złącze przewodnikowe 

typu p-n łączy elektrony z 
modułu PV z elektronami 
sieci elektrycznej;

• Falownik przekształca 
produkowany przez panele 
prąd stały w prąd zmienny;

PRĄD 
ZMIENNY



JAKIE WYRÓŻNIA SIĘ 
SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE?

On-grid – system, w którym wyprodukowany prąd trafia do sieci elektroenergetycznej;
niezbędnym urządzeniem jest licznik energii wytworzonej i zużytej. Instalacja ta pozwala na
użytkowaniewyprodukowanego prądu i sprzedaż jego nadwyżki.

Off-grid – system nie podłączony do sieci elektroenergetycznej! Wytworzona energia jest
kontrolowana przez regulator ładowania zabezpieczający przed przeładowaniem
akumulatora. Prąd stały jest przekazywany z akumulatorów do falownika, gdzie powstaje
prąd zmienny. System praktykowany w domkach wypoczynkowych i u ludzi, którzy chcą
być niezależni od dostawców energii elektrycznej. W takim rodzaju instalacji nie mamy
możliwości sprzedaży wyprodukowanego prądu.

System hybrydowy – połączenie instalacji on/of grid. Składa się z paneli PV wspieranych
dodatkowym zasilaniem z turbiny wiatrowej, generatora prądu lub sieci publicznej. Nadmiar
energii może być składowany w akumulatorach. Rozwiązanie stosowane w mało
nasłonecznionych miejscach, zasilające znaki drogowe i lampy znajdujące się przy chodnikach.



GROMADZENIE DANYCH



CHARAKTERYSTYKA DOMÓW 
BĘDĄCYCH OBIEKTEM BADAŃ

Kryteria/Dom Dom 1 Dom 2 Dom 3

Miejscowość Chrośle Marzęcice Kurzętnik

Teren miejski/wiejski wiejski wiejski wiejski

Liczba kondygnacji 2 3 2

Powierzchnia domu [m2] 210 220 233

Liczba mieszkańców 5 9 2

Liczba pomieszczeń 15 15 12



POMIESZCZENIA ZUŻYWAJĄCE 
NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ ENERGII

Kryteria/Dom Dom 1 Dom 2 Dom 3

Zapotrzebowanie energetyczne 

domu [kWh]

12353.04 6588.00 4486.56

Pomieszczenie o największym 

zużyciu energii elektrycznej

KUCHNIA KUCHNIA KUCHNIA

Zapotrzebowanie energetyczne 

pomieszczenia [kWh]

5974.32 3447.00 2639.76



EMISJA I KOMPENSACJA CO2

Kryteria/dom Dom 1 Dom 2 Dom 3

Roczne zapotrzebowanie 

energetyczne domu 

[kWh]

12353.04 6588.00 4486.56

Emisja CO2 [kg] 13464 7200 4896

Kompensacja CO2

(liczba drzew)
253 135 92



EKONOMIA 
ROZWIĄZAŃ FOTOWOLTAICZNYCH

Kryteria/Dom Dom 1

Moc systemu fotowoltaicznego [kW] 12

Liczbę modułów

w systemie fotowoltaicznym
48

Wydajność systemu [kWh] 10200

Koszt instalacji [PLN] 44400

Wartość prądu 

wyprodukowanego przez instalację 

[PLN]

7212



Kryteria/Dom Dom 2

Moc systemu fotowoltaicznego [kW] 6

Liczbę modułów

w systemie fotowoltaicznym
24

Wydajność systemu [kWh] 5100

Koszt instalacji [PLN] 22200

Wartość prądu 

wyprodukowanego przez instalację 

[PLN]

3606

Kryteria/Dom Dom 3

Moc systemu fotowoltaicznego [kw] 4

Liczbę modułów

w systemie fotowoltaicznym
16

Wydajność systemu [kwh] 3800

Koszt instalacji [PLN] 14800

Wartość prądu 

wyprodukowanego przez instalację 

[PLN]

2404



CHARAKTERYSTYKA 
BUDYNKU SZKOŁY

Kryteria ZSZ KURZĘTNIK

Miejscowość Kurzętnik

Teren miejski/wiejski wiejski

Liczba kondygnacji 4

Powierzchnia [m2] 5110

Liczba uczniów 876

Liczba pomieszczeń 142



ZUŻYCIE ENERGII, 
EMISJA I KOMPENSACJA CO2

BUDYNKU SZKOŁY

Kryteria BUDYNEK SZKOŁY

Zużycie energii [kWh] 20657.52

EMISJA CO2 [kg] 22536

Kompensacja CO2 424



EKONOMIA ROZWIĄZANIA 
FOTOWOLTAICZNEGO SZKOŁY

Kryteria
ZSZ 

KURZĘTNIK

Moc systemu fotowoltaicznego [kW] 21

Liczba modułów

w systemie fotowoltaicznym
84

Wydajność systemu [kWh] 19950

Koszt instalacji [PLN] 77700

Wartość prądu wyprodukowanego

przez instalację [PLN]
12621



SPOSOBY OSZCZĘDZANIA ENERGII
Kuchnia

zastępowanie wielu urządzeń jednym o kilku funkcjach;

gotowanie mniejszych ilości wody;

wymiana czajnika na tradycyjny;

używanie pokrywki podczas gotowania;

czyszczenie kuchenki, gdyż brud utrudnia przepływ ciepła;

Salon

stosowanie żarówek energooszczędnych;

gaszenie światła w pomieszczeniu, gdy nas nie ma;

dbanie o to, by pomieszczenie było w jasnych 

barwach;

racjonalne korzystanie z urządzeń elektrycznych;

Łazienka

używanie pralki podczas tańszej taryfy;

elektryczny grzejnik nie powinien być podstawowym źródłem ciepła;

używanie pralki/suszarki, gdy są pełne;

Pozostałe

odłączanie urządzeń z gniazdka, gdy się z nich nie korzysta;

wyłączanie prądu, gdy nie ma nikogo w domu;

korzystanie z oświetlenia punktowego zamiast sufitowego;

używanie światła dziennego;

podłączanie urządzeń RTV do listwy z wyłącznikiem;



Możliwości wsparcia 
finansowania mikroinstalacji OZE

dla indywidualnych odbiorców

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

obejmuje istniejące oraz nowo 
budowane jednorodzinne budynki 
mieszkalne; realizowany w latach 2018-2029. 
Budżet projektu obejmuje 103 mld zł, z 
czego dofinansowania stanowią 63,3 mld 
zł. Pozostała część w kwocie 39,7 mld 
zł dostępna jest w formie pożyczek.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 7 

czerwca 2018r. o zmianie ustawy o OZE oraz 

niektórych innych ustaw, wprowadzających nowe 

formy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z 

OZE - tzw. system taryf 

gwarantowanych FIT oraz system dopłat do 

ceny rynkowej FIP, URE przedstawił zasady 

funkcjonowania systemów FIT/FIP, w tym 

warunki formalne, od spełnienia 

których ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania 

z tego rodzaju wsparcia.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

TARYFY FIT

NET METERING

ŚRODKI PUBLICZNE (PROGRAMY GMINNE WFOŚIGW)

KOMERCYJNE OFERTY BANKOWE



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

FOTONOWI NAUKOWCY


