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Pod Skierniewicami niebawem powstanie pierwsza w Polsce farma słoneczna. 
Zostaną na niej zamontowane solary zamieniające energię słoneczną w prąd, 
natomiast powiat skierniewicki ma szansę stać się niezaleŜny energetycznie. 
Jest o tym przekonana Ewa Kochańska – prezes Stowarzyszenia Doradców 
Gospodarczych Pro-Akademia.  

Ewa Kochańska: - Jest to realne, jest to moŜliwe, poniewaŜ w tym powiecie jest duŜo 
słońca. Ponadto, jest to powiat, w którym istnieją obszary nieuŜytków, które moŜemy 
zagospodarować pod uprawy roślin energetycznych, czyli złoŜywszy te trzy źródła: 
słońce, wiatr i rośliny energetyczne – mogą być źródłem energii i jednocześnie 
źródłem dochodów dla pojedynczego gospodarstwa rolnego, dla małej firmy, dla tej 
małej przetwórni owocowo-warzywnej, dla szkoły, dla gminnej biblioteki itd. 

W Łódzkiem maksymalnie moŜna wyprodukować ponad 18 gigawatów energii 
słonecznej zasilającej domy czy przedsiębiorstwa – takie szacunki przytacza 
inŜ. Maciej Sibiński z Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych Politechniki 
Łódzkiej, a ile by kosztowały gigantyczne solary, składające się na farmę 
słoneczną? 

InŜ. Maciej Sibiński: - Moduł słoneczny o mocy ok. 100 watów kosztuje obecnie ok. 
300-400 dolarów, ale naleŜy pamiętać, Ŝe moduł ten zazwyczaj posiada gwarancję 
20-25 lat bezawaryjnej pracy. W związku z tym jest to długoterminowa inwestycja, 
która jednak na pewno w czasie swego trwania zwróci się, moŜe się zwrócić nawet 
kilkakrotnie, to zaleŜy od regionu i od cen energii. 

Za ile taką czystą energię moŜna sprzedać? 

InŜ. Maciej Sibiński: - Jest to opłacalna produkcja zarówno dla inwestora, jak i dla 
rządu, który to częściowo finansuje. 

A ile, w takim razie, zapłaci końcowy uŜytkownik, czyli my wszyscy? Czy za 
zieloną energię będziemy musieli płacić więcej? 

Ewa Kochańska: - Zapłaci tyle samo, ale – uwaga! – produkowana energia ze źródeł 
odnawialnych jest dofinansowywana, czyli jest specjalny bonus, specjalna premia, 
jeŜeli będziesz tę energię produkować ze źródeł odnawialnych. I teraz: ta produkcja 
energii ze źródeł odnawialnych moŜe być, ten bonus, traktowany jak papier 
wartościowy, czyli – kto kupi? – ten, kto potrzebuje, a - kto potrzebuje? – ten, kto 
produkuje i ma obowiązek w tej strukturze produkowanej energii pewną część 
koniecznie dostarczać ze źródeł odnawialnych. 

Warto przypomnieć, Ŝe do 2020 roku zobowiązaliśmy się 20 % energii 
pozyskiwać ze źródeł odnawialnych, dziś to zaledwie kilka procent, ale na 
finansowanie takich przedsięwzięć, jak choćby farma słoneczna pod 
Skierniewicami, nie zabraknie funduszy. Miliony euro z Brukseli są do 
zagospodarowania właśnie na takie cele – zapewnia Jacek Grabarski z 
Wydziału Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 



Jacek Grabarski: - Na lata 2007-2013 województwo łódzkie otrzyma z Europejskiego 
Funduszu Regionalnego 171 milionów na ochronę środowiska, z tego ponad 27 
milionów euro będzie przeznaczone właśnie na energię odnawialną, do tego dojdą 
jeszcze ponad 3,5 miliona euro ze Skarbu Państwa, czyli daje to kwotę ponad 30 
milionów euro na konkursy dotyczące właśnie ochrony środowiska i właśnie energii 
odnawialnej. 

 


