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energia słoneczna

– Czy geograficzne położenie Pol-
ski nie przeszkadza, by opłacało się 
instalować kolektory słoneczne?

– Ależ oczywiście, że nie. Skoro opłaca 
się to naszym sąsiadom z Zachodu, to 
nam tym bardziej. Przecież ceny nośni-
ków energii są porównywalne, a czasem   
w Polsce są wyższe niż w Niemczech 
(np. olej opałowy), a na dodatek Polska 
posiada większe nasłonecznienie niż 
część Niemiec czy Francji leżące na tej 
samej szerokości geograficznej!

– Jak to, więcej s łońca niż na 
Zachodzie?

– Wynika to z klimatu kontynen-
talnego. Im dalej od oceanu, tym 
w ięks z a l i c zba dn i  s ł onecznych  
i większe napromieniowanie w danej 
szerokości geograficznej. Oczywiście, 
czasem zdarzają się porównania do 
południowych landów, tam istotnie 
tego słońca jest więcej, lecz wynika 
to z długości geograf icznej, a nie  
z szerokości. 

– Ale jak to jest tak naprawdę z 
tą opłacalnością?

– Na to wpływa wiele czynników. 
Przede wszystkim jakość urządzeń 
i cena całkowita instalacji. Jest to 
oczywiste, że urządzenia muszą być 
wysokiej jakości, a przez to „długo-
wieczne”, bo inaczej się nie zwrócą. I tu 
już jest pierwsza odpowiedź – najtańsze 
cenowo rozwiązania tak naprawdę nie 
są najtańsze. Drugi z parametrów to 
cena kompletnej instalacji. Dziś gdy 
co druga firma instalacyjna oferuje 
zestawy solarne, nie można się kie-
rować wyłącznie ceną tzw. pakietu, 
bowiem firmy wymyślają wiele, by 
uatrakcyjnić swoją ofertę. I tu również 
sprawdza się zasada, że najtańszy 
pakiet wcale nie musi być najtańszą 
instalacją. Porównując różne oferty 
należy zwracać szczególną uwagę na 
ich zawartość. Aby takie porównanie 
miało sens, oferty muszą być po prostu 
porównywalne. Należy zwracać szcze-
gólną uwagę na rodzaj kolektorów, 
powierzchnię absorpcyjną oferowanej 
instalacji, dowiedzieć się czy jest grupa 
pompowa, jaka jest automatyka czy 
pojemność zasobnika CWU – należy 
się zainteresować, co tak naprawdę 
zamierzamy zakupić.  

– Instalacje słoneczne są dość dro-
gie. Czy jest na to jakiś sposób?

Inwestorom indywidualnym pomagają gminne, miejskie i powiatowe fundusze 
ochrony środowiska
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– Istotnie cena systemów solar-
nych jest dość wysoka, jak na Na-
sze warunki, ale jest zdecydowanie 
niższa niż np. 7 czy 10 lat temu. To 
po prostu wpływ konkurencji, ale 
również importu produktów z Da-
lekiego Wschodu wątpliwej jakości, 
niestety często oferowanego nawet 
przez poważne firmy. 

Należy wyróżnić dwie grupy na-
bywców instalacji. Pierwsza to insty-
tucje, tj. samorządy, służba zdrowia, 
policja, kościo ł y, zakony, wojsko, 
czyli podmioty posiadające osobo-
wość prawną. Ta grupa klientów jest 
uprzywilejowana, bo ma dostęp do 
dotacji i preferencyjnych kredytów 
z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
i funduszy wojewódzkich, Fundacji 
EkoFundusz czy też środków UE. Przy 
dobrze zaplanowanej inwestycji można 
na instalacje solarne pozyskać nawet 
ok. 90% środków zewnętrznych, co tak 
naprawdę czyni te instalacje bardzo 
tanimi. Brałem udział w przygotowaniu 
największej polskiej inwestycji tego 
typu. Wartość kosztorysu wynosiła 
5,5 mln złotych. Napisaliśmy m.in. 
wnioski, na bazie których inwestor 
– szpital uzyskał zapewnienie f inan-
sowania zewnętrznego na poziomie 
ponad 5,1 mln złotych. To przykład 
sz tandarow y, ale bral iśmy udzia ł 
w wielu innych przedsięwzięciach, 

w których dofinansowanie stanowiło 
50-90% wartości kosztów.

 – A co z przysłowiowym Kowal-
skim?

– Hmm… No cóż w ich przypad-
ku już nie jest tak prosto. I nie jest 
również tak prosto, jak w krajach, 
gdzie małe instalacje słoneczne mon-
towane na domach mieszkalnych 
dotuje się od dawna. Nie ma sensu 
cytowanie rozwiązań niemieckich czy 
austriackich. 

Brak oczywistych regulacji, pro-
mujących energetykę odnawialną 
instalowaną u osób fizycznych, nie 
oznacza, że przys łowiowemu Ko-
walskiemu pozostaje wyłącznie tzw. 
samofinansowanie. Jest wyjście, ale 
wymaga ono dość dużego zaanga-
żowania. O ile dostęp do funduszy 
NFOŚiGW, WFOŚiGW czy Ekofundu-
szu, jest wprost niemożliwy, istnieją 
przecież gminne, miejskie czy powia-
towe fundusze ochrony środowiska. 
Nie udzielają one wsparcia w takiej 
wysokości, na jaką mogą liczyć in-
sty tucje, ale pewne kwoty można 
w nich pozyskać. 

Od kilku lat istnie możliwość finan-
sowania inwestycji proekologicznych 
przez Bank Ochrony Środowiska. Są 
to co prawda kredyty, ale na prefe-
rencyjnych warunkach. Otrzymać 
można do 100% war tości zadania 
i oprocentowanie na poziomie od 1% 

– a taki kredyt jest już atrakcyjny. 
Nad kolejnym ciekawym sposobem 
f inansowania ak tualnie pracujemy 
wraz z zespołem w naszej f irmie. 
Z założenia ma to być projekt obejmu-
jący cały kraj oraz Czechy i Słowację, 
ale o tym będziecie Państwo mogli 
się przekonać za kilka tygodni, więc 
już dziś zapraszam na naszą stronę 
internetową. 

Jest też możliwość, przy odpowied-
nim zorganizowaniu lokalnej społecz-
ności z władzami np. gminy na czele, 
napisania odpowiedniego programu, 
który umożliwia otrzymanie środków 
z wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. 
W tym przypadku wchodzą w grę 
dotacje na poziomie 50-70 % wartości 
instalacji solarnej. Takie programy 
z powodzeniem funkcjonują już w kilku 
gminach południowej Polski.

– Ale jak tego dokonać?
– No cóż, można samemu wywa-

żać otwarte drzwi albo skorzystać 
z doświadczeń innych. Jak zwykle 
wybór należy do inwestora.   

– Dziękuję za rozmowę
– Dziękuję i pozdrawiam wszystkich 

Czytelników „Agroenergetyki”.

Przemysław Bednarek
www.neon.new.pl

tel. / fax 034 324 51 61

Przykładem miast, które uzyska-
ły pomoc wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska są:
Tychy (woj. śląskie) - kilka tysięcy 
kotłów C.O.
Lubliniec (woj. śląskie) - kilkaset 
kotłów, instalacji solarnych, docie-
plenia, wymiana stolarki
Lędziny (woj. śląskie) - kilkaset kot-
łów, instalacji solarnych, docieplenia, 
wymiana stolarki
Tarnowskie Góry (woj. śląskie) - 
kilkaset kotłów, instalacji solarnych, 
docieplenia, wymiana stolarki
Miechów (woj. małopolskie) - kilkaset 
kotłów, instalacji solarnych, docieple-
nia, wymiana stolarki.
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