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Założenia Cele

Misja: 

▪ Budowanie świadomości na rzecz 
„czystego powietrza”

▪ zdrowego trybu życia w zdrowym 
środowisku naturalnym, 

▪ w tym działalności w zakresie 
ekologii, ochrony środowiska, 
ochrony i promocji zdrowia,

▪ upowszechniania kultury fizycznej i 
sportu, 

▪ wspomagania rozwoju 
gospodarczego i przedsiębiorczości.

Działania:

▪ Fundacja zarejestrowana

l Promocja technik i nowych rozwiązań
proekologicznych

▪ Przygotowanie projektu nadawania 
Orderu Świadomi Klimatu dla 
instytucji i osób prywatnych, którzy 
swoimi działaniami przyczynią się̨ do 
walki o czyste powietrze

▪ Nawiązanie współpracy z 
regionalnymi/miejskimi Alertami 
Smogowymi

▪ Organizacja konferencji naukowych, 
seminariów, sympozjów

Fundacja „Świadomi Klimatu”
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Zmiany klimatyczne
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Ogrzewanie - grafika poniżej prezentuje zmiany wskaźnika stopniodni ogrzewania w podregionach w Polsce.

Grafika poniżej prezentuje zmiany wskaźnika stopniodni ogrzewania w podregionach w Polsce.

Źródło:  na podstawie danych Eurostatu.
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Budynek NZE a chłodzenie.

Wymagania odpowiedniej izolacyjności cieplnej, instalacji wentylacyjnej i systemów chłodzenia. 

Źródło:  na podstawie danych Eurostatu.



Zmiany klimatyczne, efekt widoczny już dzisiaj w Polsce …

Już dziś !!!

Wiele budynków i mieszkań potrzebuje

tyle samo lub więcej energii

na potrzeby chłodzenia co na ogrzewanie

dla zapewnienia optymalnych 

warunków bytowych - komfortu cieplnego

A jutro ???



Pompa ciepła a kocioł gazowy …                    Jakie wybrać zasilanie, jakie paliwo?

Pompa ciepła z fotowoltaiką  i kocioł gazowy „szczytowy”  - systemy hybrydowe
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Przyszłość instalacji energetycznych

Saw, PanD 21.11.2022 8

Pompa ciepła
Elastyczny konsument energii

ǀ Integracja magazynowania energii z innymi technologiami OZE np. z PV

ǀ Umożliwia zarządzanie energią elektryczną w systemach smart-grid

ǀ Jedno źródło, które ogrzewa i chłodzi pomieszczenia oraz przygotowuje ciepłą wodę

ǀ Kluczowy element instalacji samodzielnych energetycznie



Ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe  - jeden system w budynku
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Budownictwo energooszczędne - odbiorniki niskoparametrowe



Pompy Ciepła   Gruntowe:

- cicha praca 

- pasywne chłodzenie, magazyn energii
- większe koszty inwestycji

- teren na dolne źródło lub magazyn energii

- niskie koszty eksploatacji

Pompy Ciepła   Powietrze/ Woda

- konieczne dodatkowe źródło ciepła (np.. PEC na 100 %) 

- większy hałas, ew. ekrany

- aktywne chłodzenie

- niższe koszty inwestycji

- dolne źródło już jest
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Zrównoważony Rozwój Energetyczny

Pompa ciepła
Podział ze względu na dolne źródło ciepła

kolektor gruntowy, poziomy

+ cena

+ efektywność

- przeznaczone miejsce

- brak chłodzenia

otworowy wymiennik ciepła, pionowy

+ efektywność

+ przeznaczone miejsce

+ chłodzenie budynku

- cena

układ dwóch studni 

+ efektywność PC

- cena

- efektywność instalacji

- koszt utrzymania

- brak chłodzenia

powietrze zewnętrzne

+ cena

+ przeznaczone miejsce

+ chłodzenie budynku

- hałas

- chłodzenie tylko aktywne
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Zrównoważony Rozwój Energetyczny

grunt słońce wiatr

woda przemiana faz chłodzenie

magazyn energii

Energia z gruntu 

otaczającego zbiornik 

lodu.

W okresie całego roku o 

temperaturze > 0°C

Energia z wody. 

Obniżanie temperatury

1,16 Wh/kg

Energia ze słońca. 

Ogrzewanie wymiennika 

rurowego – kolektora

Energia cieplna z wiatru. 

Ogrzewanie wymiennika 

rurowego

– kolektora

Energia utajona

z przemiany fazowej 

wody w lód i odwrotnie

93 Wh/kg

10 m3 = ~1 MWh

Energia pochodząca

z procesu chłodzenia 

pomieszczeń

Pompa ciepła
Dolne źródło w postaci zasobnika energii
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Zrównoważony Rozwój Energetyczny

grunt słońce wiatr

woda przemiana faz chłodzenie

ogrzewanie pomieszczeń

chłodzenie pomieszczeń

magazyn energii pompa ciepła

Pompa ciepła
Dolne źródło w postaci magazynu energii
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Magazynowanie energii w lodzie



tak zaczynaliśmy  tak wygląda dziś nasz magazyn energii w 

lodzie



Magazynowanie energii w 

lodzie

Przemysł

Magazyn

Wymiennik

Absorber

Vitocontrol

Pompa Ciepła
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Magazynowanie energii w 

lodzie

Przemysł

Magazyn 

Wymiennik

Absorber

Vitocontrol

Pompa Ciepła



Realizujemy kompletne i systemowe rozwiązania.



Praktyczne zastosowanie
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Zrównoważony Rozwój Energetyczny

Przykład realizacji – analiza energetyczna.
Instalacja pompy ciepła wraz z magazynem energii
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Energia z magazynu : 8 931 kWh

Energia bezpośrednia z PVT : 16 162 kWh

Energia napędowa pompy ciepła : 10 273 kWh

Ciepło z pompy ciepła : 35 699 kWh

Ciepło ze szczytowego źródła : 873 kWh

ogrzewanie pomieszczeń chłodzenie pomieszczeń

Ilość bezpłatnej energii chłodniczej : 931 kWh / rok

4,6 kWh dziennie dla pracy 50 h / m-c / 4 miesiące
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Moduły PVT – hybryda kolektora słonecznego i modułu fotowoltaicznego – 6,4 kWp

Praktyczne zastosowanie



Praktyczne zastosowanie magazynów energii 2.0
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Pomieszczenie techniczne

Magazyn Energii 11kW



01.07.2016Präsentationstitel in der Fußzeile
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Zrównoważony Rozwój Energetyczny

Przykład przepływu energii dla instalacji z magazynem energii
Pojemność magazynu energii 120 m3

2 energia ze magazynu energii (dolne źródło) do pompy ciepła | 20 489 kWh

4 regeneracja magazynu energii z kolektora | 2 724 kWh

5 energia z kolektora (dolne źródło) do pompy ciepła | 26 198 kWh

1 regeneracja magazynu energii z gruntu | 7 7064 kWh

3 energia z pompy ciepła do budynku | 60 674 kWh

6 naturalne chłodzenie ze zbiornika energii | 10 764 kWh

-1 211 kWh

strata ciepła

kolektor powietrzny

pompa ciepła

magazyn energii
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Zrównoważony Rozwój Energetyczny

Przykład realizacji
Prognoza i stan rzeczywisty instalacji

Ogrzewanie z regeneracją 

zasobnika

Ogrzewanie

z produkcją lodu
Naturalne 

chłodzenie

Aktywne 

chłodzenie
Okres przejściowy

ogrzew./chłodz.
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Reguła: Im większy udział naturalnego i aktywnego chłodzenia tym większa efektywność pracy całej instalacji

Stan wypełnienia zasobnika
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Zrównoważony Rozwój Energetyczny

Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie
Innowacyjny system magazynowania energii

ǀ Obiekt grzany i chłodzony pompami ciepła

ǀ Dolne źródło stanowi lodowy magazyn energii

ǀ Szczytowe źródło ciepła stanowi węzeł ciepła dla grzania oraz agregat wody 

lodowej dla chłodu

ǀ Godzinowy model energetyczny obiektu – NAPE 

ǀ Analiza opłacalności – NAPE  - prosty okres zwrotu : 5,8 lat.

Projekt wykonany na platformie BIM z uwzględnieniem wykorzystania modelu do poziomu 7D, czyli oprócz tradycyjnego projektu 3D model już 

na etapie projektu został wykorzystany do harmonogramowania kosztorysowania, analiz energetycznych, a po zakończeniu budowy również do 

zarządzania obiektem.



Zapotrzebowanie energii elektrycznej i produkcja energii z instalacji PV
Typowy profil energii elektrycznej w domu jednorodzinnym z instalacją PV
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Przyszłość instalacji energetycznych
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+1 kWh / użycie

Pokrycie zapotrzebowania

przez instalację PV 30%

Zużycie energii 
elektrycznej

Nadprodukcja energii 

z instalacji PV 70%

??



Zwiększanie energii elektrycznej ze źródeł OZE to wyzwanie techniczne
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Przyszłość instalacji energetycznych

Saw, PanD 21.11.2022 28
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Udział energii z OZE Maksymalne i minimalne krajowe 
zapotrzebowanie na moc w 2017



Sieć gazowa

WP

CHP

Ciepło i energia 

elektryczna z gazu

zapotrzebowanie

dostępność

Produkcja prądu w mirkro-kogeneratach

Wysoka cena 

energii elektrycznej

07.05.2019 29

Sieć elektroenergetyczna

Jaka energetyka w przyszłości ?

Decentralizacja źródeł energii z pomocą wysokosprawnej kogeneracji i fotowoltaiki. 



WP

BHK

W

zapotrzebowanie

dostępność

prąd do pomp ciepła oraz do magazynowania

Nadmiar produkcji 

energii elektrycznej –

tania energia

Sieć elektroenergetyczna

Sieć gazowa

Ogrzewanie energią 

elektryczną

Sieć gazowa

Jaka energetyka w przyszłości ?

Decentralizacja źródeł energii z pomocą wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji



Sieć energetyczna przyszłości – technologia Smart-Grid
Wykorzystanie instalacji CO i CWU jako magazynu energii
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Sieć energetyczna przyszłości – technologia Smart-Grid
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Wszystkie pompy ciepła Viessmann wspierają 
technologię Smart-Grid



Energetyka przyszłości
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Przyszłość instalacji energetycznych

Saw, PanD

Elektrownia konwencjonalna Duży udział energii OZE

Sterowanie 
produkcją wg 
zapotrzebowania

Sterowanie 
zapotrzebowaniem
wg produkcji

Sterowanie 
produkcją wg 
zapotrzebowania

Źródła energii - regulowaneOZE – nieregulowane



Lokalny system elektroenergetyczny + magazyn
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Przyszłość instalacji energetycznych

Saw, PanD

OSDn

PPA

Magazyn

BGR2

PV

BGR1

Klient PPA

Klient 1…n

3 x GSM

Klient 1…n

GPZ
OSD

DSR, DSM

Spot, RTT



Lokalny system elektroenergetyczny w Michałowie

ǀ Gwarancja ceny i ilości sprzedaży energii elektrycznej (PPA) i cieplnej (PPA)

ǀ Przychody z tytułu dystrybucji energii elektrycznej

ǀ Opłaty zmienne i stałe

ǀ Przychody z tytułu usług DSR, DSM (Zarządzanie Magazynem)
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Przyszłość instalacji energetycznych

Saw, PanD



Niemiecka transformacja energetyczna jest ruchem demokratycznym
Podział właścicieli instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z systemów energii odnawialnej

Przyszłość instalacji energetycznych
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Przyszłość instalacji energetycznych

42%

55%



Dyrektywa EPBD w sprawie charakterystyki energetycznej budynków
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r.
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Przyszłość instalacji energetycznych
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„Budynek o niemal zerowym zużyciu energii”

Oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej.
Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić 
w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii 
ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.
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