
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis projektu został przygotowany w ramach projektu parasolowego pn. „Polsko - norweska platforma współpracy dla 

poszanowania energii i klimatu", który finansowany jest w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie 

Programu PL04 ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. 

  

Montaż pomp ciepła zasilanych z instalacji fotowoltaicznych 

w wybranych budynkach użyteczności publicznej na terenie 

gminy Raciechowice 

Raciechowice 



     
 

 

Opis miasta 

Raciechowice to niewielka gmina na południu Polski w województwie małopolskim, którą 

zamieszkuje 6,2 tys. mieszkańców; ma status gminy ekologicznej i realizuje od lat inicjatywy 

ekologiczne. 

WWW: http://raciechowice.pl/ 

Opis pomysłu na projekt innowacyjny 

Zidentyfikowanym problemem jest brak sieci gazowej w gminie przez co budynki publiczne 

ogrzewane są kotłami olejowymi, które są już przestarzałe i emitują CO2, związki siarki i pyły, 

a tradycyjna instalacja oświetleniowa zużywa dużą ilość energii elektrycznej. Celem projektu 

innowacyjnego jest zmiana źródeł ciepła w wybranych  budynkach użyteczności publicznej Gminy 

Raciechowice z opalanych olejem na pompy ciepła wspomagane instalacją fotowoltaiczną oraz na 

wymianie oświetlenia wewnętrznego w tych budynkach na LED. Pompy ciepła jako główne źródło 

wspomagane instalacją fotowoltaiczną powinny przynieść spodziewany efekt ekonomiczny 

i ekologiczny. Ponadto zastosowanie tak nowatorskiego systemu w naszej okolicy przyczyni się do 

rozpowszechnienia stosowania odnawialnych źródeł energii nie tylko w sąsiednich gminach, ale 

również w gospodarstwach domowych. Energia słoneczna jest powszechna i łatwo dostępna, 

a gmina Raciechowice posiada odpowiednie uwarunkowania do wykorzystania tego typu energii. 

Energia słoneczna wykorzystana zostanie do produkcji energii elektrycznej, która spożytkowana 

będzie na potrzeby pomp ciepła stanowiących główne źródło zasilania budynku w ciepło. 

W  projekcie zostaną wykorzystane nowe rozwiązania technologiczne. Wdrożony zostanie system 

pomiaru, obsługi i monitoringu. Instalacja fotowoltaiczna wyposażona zostanie w licznik ilości 

uzyskanej energii elektrycznej, natomiast pompy ciepła w licznik zużytej energii elektrycznej 

i wyprodukowanej energii cieplnej. Dane z liczników będą przesyłane do Urzędu Gminy przez sieć 

Internet i administrowane przez osobę odpowiedzialną za monitoring. Dodatkowo w budynkach 

przeprowadzona będzie modernizacja oświetlenia wewnętrznego celem zmniejszenia zużycia 

energii elektrycznej. Po zastosowaniu tego typu rozwiązań budynki powinny w niemal 100% zużyć 

tyle energii ile wyprodukują. 

Opis pomysłu na mikroprojekt 

Przedmiotem naszego mikroprojektu jest opracowanie studium wykonalności w oparciu 

o założenia audytowe dla 9 obiektów użyteczności publicznej z terenu Gminy Raciechowice 

(4 szkoły; 2 ŚDS; 2 budynki urzędu, 1 dom kultury ) z określeniem optymalnych wariantów 

służących poprawie efektywności energetycznej budynków na podstawie oceny stanu 

technicznego, z nastawieniem na przedsięwzięcia poprawiające sprawność systemu źródeł ciepła. 

Studium określi również stopień redukcji emisji CO2 do atmosfery.  

Dodatkowo przeprowadzona będzie ocena opłacalności dotycząca zmniejszenia zapotrzebowania 

na energię elektryczną i cieplną. Dzięki temu będzie można określić, czy pomysł na innowację jest 

zasadny i realny do wykonania. 



     
 

Produkty/rezultaty mikroprojektu 

1. Identyfikacja obiektów uwzględniająca sprawności systemu ogrzewania i wytwarzania c.w.u. 

2. Określenie charakterystyki systemu zasilania w energię elektryczną. 

3. Porównanie stanu istniejącego ze stanem po zastosowaniu OZE. 

4. Ocena opłacalności zastosowania instalacji fotowoltaicznej. 

5. Ocena opłacalności zastosowania pomp ciepła poprawiających sprawność źródła ciepła. 

6. Wykonanie oświetleniowego audytu energetycznego we wskazanych budynkach użyteczności 

publicznej. 

7. Zestawienie optymalnych działań i możliwych wariantów przedsięwzięć. 

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przewidzianego do realizacji. 

9. Wskazanie ilości ograniczenia emisji CO2 po zastosowaniu OZE. 

Oczekiwana rola partnera norweskiego 

Norweski partner włączony zostanie w projekt służąc swoim doświadczeniem przy wyborze 

odpowiedniej technologii oraz metod monitoringu. Dzięki temu ocenimy czy proponowane 

rozwiązania mają sens i przyniosą zakładany efekt ekonomiczny i ekologiczny. Chcemy później 

rozszerzać współpracę na obszary społeczne i kulturowe. 

Osoba kontaktowa 

Katarzyna Kmiecik, pomoc administracyjna 

12/37-25-238, katarzyna.kmiecik@raciechowice.pl 


