
Ekonomiczne i edukacyjne efek-
ty zastosowania paneli fotowol-
taicznych w obiektach użytecz-
ności publicznej zaprezentowa-

no podczas niecodziennej konferencji pra-
sowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizo-
wanej w na dachu obiek-
tów Sanktuarium Matki 
Boskiej Nieustającej Po-
mocy w Jaworznie - Osie-
dlu Stałym. 

Na pytania dziennika-
rzy odpowiadali prezes 
WFOŚiGW Gabriela Le-
nartowicz, senator Bogu-
sław Śmigielski, ks. pro-
boszcz Józef Lenda i twór-
ca instalacji fotowoltaicz-
nej Marian Błaszkiewicz 
oraz Bernard Błaszczyk - 
dyrektor regionalny ochro-
ny środowiska oraz przed-
stawiciele spółki ciepłow-
niczej w Jaworznie.

Instalacja fotowoltaiczna, która stanę-
ła w 2011 roku na dachu kościoła w Ja-
worznie to największa z czterech zareje-
strowanych obecnie w kraju. To pierwszy  
w Polsce kościół, którego proboszcz  
i Rada Parafialna zdecydowali się zamon-
tować na dachu świątyni instalację fo-
towoltaiczną oświetlająca i ogrzewającą 
obiekty kościelne.

312 modułów fotowoltaicznych o wysokiej 
sprawności (ok 14,8%) pozwala przekształ-
cać promieniowanie słoneczne w ener- 
gię elektryczną. W okresie letnim, kiedy 
produkcja energii jest wyższa od zapotrze-
bowania obiektu, nadmiar jest sprzedawa-
ny do sieci energetycznej. Produkcja ener-

gii z całej instalacji w słoneczny dzień wy-
nosi 300-400 kWh. Rocznie daje to ok  
65 tys. kWh. Umożliwia to nie tylko oświe-
tlenie kościoła i dzięki ogrzewaniu podłogo-
wemu utrzymanie stałej - ok 9 stopni tem-
peratury w pomieszczeniach, ale także 
ogrzanie wszystkich ławek w kościele.

To nowatorskie rozwiązanie udało się 
zrealizować dzięki wsparciu WFOŚiGW  
w Katowicach, który dofinansował zadanie 
do 72% kosztów kwalifikowanych. Dotacja 
wyniosła 283 tys. zł, a preferencyjna po-
życzka 536 tys. zł. Pozostałe kosz-
ty stanowiły wkład własny 
inwestora. 

 Dzięki tej instalacji 
nie tylko osiągnię-
to efekty ekono-
miczne, ale tak-
że środowisko-
we. Znaczne-
mu zmniej-
szeniu w Ja-
worznie ule-
gła emisja 
rocznych za-
nieczyszczeń 
pyłowo - gazo-
wych do atmos-
fery. Pyłu o 27 kg, 
dwutlenku siarki o 290 
kg rocznie, tlenku azotu 
 o 171 kg dwutlenku węgla  
o 94 tys. kg i tlenku węgla o 213 kg.

Prezes Gabriela Lenartowicz zwróciła 
uwagę na to, że instalacja w jaworznickim 

sanktuarium to przykład 
przedsięwzięcia bardzo do-
brze przemyślanego i obli-
czonego tak, by poniesio-
ne nakłady jak najszybciej 
mogły się zwrócić. Nie ma 
bowiem dziś w kraju ta-
kiej możliwości, aby duże 
instalacje odnawialnych 
źródeł energii były szyb-
ko rentowne bez wsparcia 
ze środków publicznych. 
To więc co wydarzyło się 
w Jaworznie pozwala stać 

się dobrym wzorem dla innych i to zarówno 
właścicieli obiektów użyteczności publicz-
nej jak i innych obiektów. Nic tak dobrze 
bowiem nie służy edukacji ekologicznej, jak 
dobry przykład sąsiada, tym bardziej jak jest 

nim własny proboszcz - mówiła  
Gabriela Lenartowicz

Biorąc zatem pod 
uwagę ekonomicz-

ne, środowisko-
we i edukacyjne 

korzyści wyni-
kające z za-
stosowania 
w instytucji 
użyteczno-
ści publicz-
nej najnow-
szych tech-

nologii wyko-
rzystujących 

odnawialne źró-
dła energii, sena-

tor Bogusław Śmi-
gielski wystąpił z do 

WFOŚiGW w Katowicach  
z wnioskiem o wyróżnienie tej ini-

cjatywy w sposób szczególny- jako modelo-
wej w regionie inwestycji służącej zarów-
no ochronie środowiska, jak i kształtowa-
niu świadomości ekologicznej mieszkań-
ców. Zarząd Funduszu przyznał Radzie Pa-
rafialnej przy Sanktuarium nagrodę finan-
sową za społeczną aktywność i innowacyj-
ność w postaci zastosowania paneli fotowol-
taicznych na budynku kościoła.

W ciągu ostatnich 3 lat WFOŚiGW w Ka-
towicach dofinansował 77 instalacji solar-
nych i fotowoltaicznych w obiektach uży-
teczności publicznej w województwie ślą-
skim. Na ten cel ze środków Funduszu prze-
znaczono w postaci dotacji i preferencyj-
nych pożyczek ponad 33 mln zł.

Także w powiecie mikołowskim, kościoły mogą sięgać po środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wśród projektów, które mogą liczyć na wsparcie WFOŚiGW,  
ważne miejsce zajmują inwestycje pozwalające wykorzystać energię słoneczną do ogrzewania i oświetlania 
budynków publicznych, także świątyń. Jak to wygląda w praktyce mogliśmy się przekonać w Jaworznie, gdzie 
w niezwykłych okolicznościach odbyła się prezentacja możliwości paneli fotowoltaicznych. 

Instalacje fotowoltaiczne na dachu kościoła w Jaworznie

Energia z nieba

Od lewej: Gabriela Lenartowicz, prezes WFOŚiGW, senator Bogusław Śmigielski i ks. pro-
boszcz Józef Lenda

Wywiadu udziela Bernard Błaszczyk, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska


