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LIFE – UrbanWind.PL
Pilotaż kompaktowego, innowacyjnego 
zespołu prądotwórczego  Urban Wind 
Power Station napędzanego strumieniami 
powietrza  w przestrzeni zurbanizowanej.

Projekt zrealizowany w ramach programu priorytet-
owego  LIFE (2014 – 2020) Life – Climate Change Mit-
igation.  Projekt wpisany był w obszar działań  na rzecz 
łagodzenia zmian klimatu.

Pilotage of a compact, innovative Urban 
Wind Power Station power generator driven 
by air streams  in urban space.

Project was implemented under the priority 
programme LIFE (2014 – 2020) Life – Climate Change 
Mitigation.  Project was included in the area of actions 
to mitigate climate change.

Beneficjent koordynujący: 

Fundacja Wspierania Ekologii ECO for LIFE

Współbeneficjenci: 

Instytut Badań Nauk Stosowanych
i Nowych Technologii

Adorea sp. z o.o. Gromar sp. z o.o.

 dla laika 3



Światowi eksperci z Międzynarodowego 

Zespołu ds. Zmiany klimatu (IPCC) 

ostrzegają, że wzrost temperatury  na koniec 

XXI wieku może być znacznie wyższy niż 2⁰ 

C w stosunku do okresu przedindustrialnego, 

a skutki katastroficzne mogą występować  

już przy wzroście o 1,8⁰ C.

Istnieją dowody na to, że nadmierna emisja 

CO2 do atmosfery jest jedną z głównych 

przyczyn zmian klimatycznych. Dlatego tak 

ważne  jest ograniczenie emisji CO2.

Naukowcy uważają,  
że jeżeli temperatura 
wzrośnie o więcej niż 2⁰ C  
w stosunku do temperatury 
sprzed epoki przemysłowej, 
drastycznie zwiększy się 
ryzyko niebezpiecznych  
i potencjalnie katastrofalnych  
zmian w środowisku.
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Scientists believe  
that  if the temperature 
rises more than 2⁰C 
above pre-industrial 
temperatures,  
the risk of dangerous  
and potentially 
catastrophic changes 
in the environment.

World experts from the International Panel 
on Climate Change (IPCC) warn that  
the temperature increase at the end  
of the 21st century may be much higher 
than 2⁰ C compared to the pre-industrial 
period, and catastrophic effects may  
occur with an wincrease of 1.8⁰ C.

There is evidence that excessive CO2 
emissions into the atmosphere are one  
of the main causes of climate change.  
That’s why limitation is so important  
CO2 emissions
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Zadaniem projektu było przeprowadzenie 
pilotażu innowacyjnego zespołu 
prądotwórczego oraz uświadomienie  
jak najszerszej opinii publicznej,  iż możliwy 
jest RECYKLING ENERGII poprzez 
wychwytywanie energii strumieni powietrza 
wymuszonych działalnością człowieka  
i przekształcanie jej w energię elektryczną.

Recykling energii może być 
rozpatrywany w kilku kontekstach:
›  przy wykorzystaniu ciągów powstających  

na skutek działań architektonicznych  
w przestrzeni zurbanizowanej

›  przy wykorzystaniu strumieni powietrza 
wywołanych ruchem pojazdów

›  w terenach zielonych kształtowanych przez 
człowieka

Zjawisko to nie znalazło wcześniej należnego 
mu miejsca w działaniach proekologicznych.

Projekt Life-UrbanWidn.PL 
udowodnił, że strumienie 
powietrza wytwarzane 
działalnością człowieka mogą 
być uznane za dodatkowe 
Odnawialne Źródło Energii.

Podczas projektu przeprowadzono badania 
strumieni powietrza wymuszonych 
działalnością człowieka pod względem miejsc 
ich występowania oraz najważniejszych cech 
i parametrów.

The task of the project was to carry out  
a pilotage of an innovative generating set  
and to make the widest public aware  
that it is possible to RECYCLE ENERGY  
by capturing the energy of air streams forced 
by human activity and converting it into 
electricity.

Energy recycling can be considered in 
several contexts:

›  using lines created as a result of 
architectural activities in urbanized space

›  using air streams caused by vehicle 
movement

› in green areas shaped by man

This phenomenon has not found its due 
place in pro-ecological activities.

The Life-UrbanWidn.PL 
project proved that air streams 
generated by human activity  
can be considered as an 
additional Renewable Energy 
Source.

During the project, studies of air streams 
forced by human activity were carried out 
in terms of their location and the most 
important characteristics and parameters.

6 dla laika 

Raport Laika / Layman’s Report   LIFE-UrbanWind.PL



 dla laika 7



The catalog was created as part of the LIFE-UrbanWind.PL project in accordance with the priority program LIFE 
(2014-2020)(LIFE – Climate Change Mitygation)

The project is co-financed by the European Commission and the NFPE & WM

Beneficjent:

fundacja Wspierania ekologii ecO fOR Life

Współbeneficjenci:

I B 
N S &N T

www.urbanwind.pl

AiR 
CCaattaalloogg

STREAM
caused 
by human activity

Efektem tych prac jest Katalog 
strumieni powietrza wymuszonych 
działalnością człowieka, dostępny  
na stronie internetowej projektu  
www.urbanwidn.pl.

Informacje w nim zawarte mają 
ułatwiać przyszłym użytkownikom 
decyzje o wykorzystaniu urządzenia  
Urban Wind Power Station.

The result of these works is the 
Catalog of air streams forced by human 
activity, available on the project 
website www.urbanwidn.pl.

The information contained therein  
is to help  future users make decisions 
about the use  of the Urban Wind 
Power Station.
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Poprzez wybudowanie i przetestowanie 
urządzenia prądotwórczego Urban Wind 
Power Station projekt wskazał 

GDZIE i JAK można wykorzystać 
strumienie powietrza wytworzone 
działalnością człowieka.

UNIKALNE CECHY  URBAN WIND 
POWER STATION:

››  Wypełnia przestrzeń rynkową pomiędzy 
wiatrowymi jednostkami przemysłowymi 
o średnicy śmigieł 5 – 1150 m 
stawianymi poza zabudowaniami, w tym 
na morzu, a małymi o średnicy śmigieł  
poniżej 0,5 m

››  Wykorzystuje istniejącą infrastrukturę 
urbanistyczną  do instalacji, co nie 
wymaga budowy kosztowych wież.

››  Może współpracować synergicznie  
z fotowoltaiką w instalacjach 
prosumenckich

››   Jest cichy w działaniu i nieszkodliwy dla 
zwierząt

››   Nie wymaga zasilania energii 
elektrycznej na start

By building and testing the Urban Wind 
Power Station, the project showed

WHERE and HOW can man-made air 
streams be used.

UNIQUE FEATURES URBAN WIND 
POWER STATION:

››  Fills the market space between wind 
industrial units with a blade diameter 
of 5 - 1150 m placed  
outside buildings, including at sea,  
and small ones with the diameter  
of the propellers less than 0.5 m

››  Uses existing urban infrastructure for 
installation, which does not require 
the construction of costly towers.

››  Can cooperate synergistically with 
photovoltaics in prosumer installations

››  It is silent in operation and harmless 
to animals

››  Does not require electricity to start
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Części składowe  
URBAN WIND POWER STATION:
››   wewnętrzna turbina obrotowa, złożona z modułów 

lączonych kwadratowym wałem, którego końce 
zamocowane są na łożyskach

››   zewnętrznych dyfuzorów, których panele o specjalnym 
profilu pozwlają na przyjmowanie energii kinetycznej 
strumieni powietrza z dowolnego kierunku

››   zespołu generowania prądu, tj, prądnicy, zespołu 
automatyki i sterowania, w tym inwerterów  
i wewnętrznego magazynu buforowego

››  pionowych filarów spajających całą konstrukcję

›› linowego mocowani do podłoża

Turbiny oraz dyfuzory zbudowane zostały z aluminium  
i stali.

URBAN WIND POWER STATION 
components:
››  internal rotating turbine, composed of modules 

connected by a square shaft, the ends of which are 
mounted on bearings

››  external diffusers whose panels with a special profile 
allow for receiving the kinetic energy of air streams from 
any direction

››  a power generation unit, i.e. a generator, an automation 
and control unit, including inverters and an internal 
buffer storage

›› vertical pillars connecting the entire structure

›› rope fixed to the ground

Turbines and diffusers are made of aluminum and steel.
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W trakcie trwania projektu zbudowano i przetestowano  12 urządzeń 
prototypowych  o mocach nominalnych  5 kW, 10 kW i 20 kW,  
pracujących w różnych konfiguracjach:

›  na bardzo wysokim budynku (Hotel Novotel Warszawa Centrum w Warszawie)

› na niskim budynku (Tartak Krychów)

›  na kontenerze morskim (Osiedle TBS w Kaczkach  k. Pruszcza Gdańskiego)

›  na ok. 2 m pomoście (teren Zakładu Bendiks  w Strzeszkowicach Dużych k. Lublina)

›  na usypanej 1 m pryzmie ziemi (Postołowo Golf club k. Gdańska) – 3 urządzenia  
w 1 linii

›  bezpośrednio na ziemi (Kraków Valley Golf & Country Club w Paczółtowicach)  
– 3 urządzenia na linii trójkąta.

During the project, 12 prototype devices with nominal powers of 5 kW, 10 kW  
and 20 kW were built and tested, operating in various configurations:

›  on a very high building (Novotel Warszawa Centrum Hotel in Warsaw)

›  on a low building (Tartak Krychów)

›  on a sea container (TBS estate in Kaczki near Pruszcz Gdański)

›  on an approx. 2 m platform (the premises of the Bendiks Plant in Strzeszkowice Duze near 
Lublin)

›  on a heap of 1 m of earth (Postołowo Golf club near Gdańsk) - 3 devices in 1 line

›  directly on the ground (Kraków Valley Golf & Country Club in Paczółtowice)  
- 3 devices on the triangle line.

 dla laika 13



Urządzenie 05 kW
➤ wysokość  wysokość do 300 cm  
➤ średnica zewnętrzna 195 cm
➤ waga urządzenia  w wersji nadachowej 
zbudowanej  z aluminium ok. 140 kg
w wersji naziemnej, z przewagą stali  
ok. 190 kg.  
Turbina wewnętrzna składa się z 4 modułów 
o śred. 150 cm i wysokości 65 cm

Wydajność:.
7 000 kWh /przy prędkości  strumienia 
powietrza 3,5 - 7 m/sek  przez ok 3 500 h /
rok
Ok.  12 000 kWh/ przy prędkości   
powyżej 7 m/s  przez ok. 500 h/rok

Orientacyjna cena urządzenia ok. 10 500 
EURO

Urządzenie 10 (9,8) kW
➤ wysokość  wysokość ok. 320 cm  
➤ średnica zewnętrzna 230 cm 
➤ waga urządzenia  zbudowanego z 
aluminium ok 140 kg z przewagą j stali  
ok. 230 kg  
Turbina wewnętrzna składa się z 2 modułów 
o średnicy 190 cm i wysokości 130 cm

Wydajność  ok.
13 000 kWh /rok przy prędkości  
strumienia powietrza ok 5 m/sek.  
przez ok 3 500 h /rok
Ok.  22 000 kWh/rok   przy prędkości 
powyżej 7 m/sek. przez ok. 5 00 h/rok.

Cena urządzenia do negocjacji zależnie  
od warunków instalacji
Orientacyjna cena minimalna. 16 750 EURO

Urządzenie 20 kW
➤ wysokość ok. 460 cm 
➤ średnica zewnętrzna 230 cm
➤  waga urządzenia  zbudowanego z 

aluminium ok 250 kg z przewagą  stali  
ok. 320 kg  

Turbina wewnętrzna składa się z 3 modułów 
o średnicy 190 cm i wysokości 130 cm
Nie występuje w wersji nadachowej

Wydajność  ok. 
7 200 kWh /rok przy prędkości strumienia 
powietrza ok 3-7 m/sek. przez ok 3 500 h/
rok
25 000 kWh/rok przy prędkości powyżej  
7 m/sek.  przez ok. 500 h/rok

Cena urządzenia do negocjacji zależnie  
od warunków instalacji
Orientacyjna cena minimalna. 31 700 EURO

Wersja UWPS-20 kW będzie optymalizowana  
w działaniach poprojektowych, zgodnie ze zmianami 
jakie zastosowano w ostatniej fazie projektu  
dla UWPS-5 kW i UWPS-10 kW.
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UPS 05 kW
➤ Height up to 300 cm  
➤ outside diameter 195 cm
➤ Weight  (roof version made of aluminum) 
about 140 kg  
190 kg in the ground version, predominantly 
of steel.  
The internal turbine consists of 4 modules with 
a diameter of 150 cm and a height of 65 cm

Efficiency approx.

7 000 kWh /at the air stream speed of 
approx. 5 m/sec for approx. 3,500 h/year
Approx.  12 000 kWh/ at speeds above 7 m/s 
for approx. 500 h/year.
Approximate price of the device  
approx. 10 500 EURO 

UPS 10 (9,8) kW
➤ Height approx. 320 cm  
➤ Outer diameter 230 cm 
➤ The weight of the device  made 
of aluminum is about 140 kg with a 
predominance  
of steel, approx. 230 kg.

The internal turbine consists of 2 modules with 
a diameter of 190 cm and a height of 130 cm.

Efficiency approx:

13,000 kWh /year with an air stream velocity 
of about 5 m/sec. for about 3,500 h/year

Approx. 22 000 kWh/year at speeds  
above 7 m/sec. for about 5,000 h/year.

The price of the device is negotiable, 
depending on the installation conditions
Indicative minimum price. 16 750 EURO

UPS 20 kW
➤ Height approx 460 cm 
➤ Outer diameter 230 cm
➤  The weight of the device made  

of aluminum is about 250 kgwith  
a predominance  
of steel, approx. 320 kg.  

The internal turbine consists of 3 modules 
with a diameter of 190 cm and a height  
of 130 cm
It does not exist in the overflow version.

Efficiency approx.

7 200 kWh/year at an air stream velocity  
of about 3-7 m/sec. for about 3,500 h/year
25 000 kWh/year at speeds above 7 m / sec. 
for about 500 h / year.

The price of the device is negotiable, 
depending on the installation conditions

Indicative minimum price. 31 700 EURO

The 20 kW version will be optimized in post-project 
activities in accordance with the changes that were 
applied in the last phase of the project for 5KW and 
10 kW
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Rekomendacje na zakończenia projektu:
››  komercjalizacja sprawdzonych urządzeń UWPS–5 kW  i UWPS-10 kW

››  przetestowanie urządzeń o mniejszej mocy nominalne,  tj. 1,5 – 3 kW, w ramach 
działań poprojektowych

››  grupowanie kilku turbin w wykorzystaniem wspólnej automatyki i sterowania  
w celu obniżenia kosztów przy wyższej efektywności

››  zbudowanie i przetestowanie urządzenia hybrydowego, tj. w połączeniu  
z fotowoltaiką

›› optymalizacja UWPS-20 kW w celu komercjalizacji.

Recommendations at the end of the project:
››   Commercialization of proven 5kW and 10 kW devices

››   As part of post-project activities, testing of devices with a lower nominal power,  
i.e. 1.5-3 kW

››   Grouping of several turbines using common automation and control to reduce 
costs with higher efficiency

››   Building and testing a hybrid device in combination with photovoltaics

››   Optimization of the 20 KW device for commercialization.
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Wnioski z monitoringu wpływu pilotażu UWPS i działań 
promocyjno-edukacyjnych projektu na świadomość 
ekologiczną głównych grup interesariuszy, czyli małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz samorządy.

››  przedsiębiorcy uważają, że zmiany proekologiczne idą zbyt wolno

››  dla przedsiębiorców najważniejszym źródłem energii odnawialnej jest nadal energii 
słoneczna, a na drugim miejscu energii wiatrowa, ale od 2020 roku wzrósł w ich 
percepcji poziom jej znaczenia

››  od 2020 roku nastąpił istotny wzrost odsetka przedsiębiorców uważających energię 
wiatrową za możliwą do wykorzystania w swoim przedsiębiorstwie

››  wzrósł odsetek przedsiębiorców uważających,  że koszty wdrożenia OZE są warte 
rozważenia

››  wysoki odsetek przedsiębiorców i samorządów deklaruje gotowość  
do skorzystania z recyklingu energii

››  wzrósł odsetek przedsiębiorców, którzy słyszeli o możliwości wykorzystania strumieni 
powietrza wymuszonych działalnością człowieka jako OZE

››  nastąpił istotny wzrost odsetka przedsiębiorców  i samorządowców, którzy słyszeli o 
urządzeniu Urban Wind Power Station.

››  zdecydowana większość interesariuszy dostrzega  wpływ emisji CO2 na globalne 
zmiany klimatyczne

››  kojarzona jest możliwość wpływu działań człowieka  na spowolnienie zmian 
klimatycznych, poprzez zwiększenia udziału OZE w globalnym wytwarzaniu energii, 
oszczędność energetyczną, ograniczenie ilości pojazdów tradycyjnych  
na rzecz elektrycznych  i hybrydowych

››  dążenie do neutralności klimatycznej do 2050 roku traktowane jest przede wszystkim 
jako fundament odpowiedzialności społecznej.
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Conclusions from the monitoring of the impact  
of the UWPS pilot and the project’s promotional  
and educational  activities on the environmental  
awareness of the main stakeholder groups, i.e. small  
and medium-sized enterprises and local governments.

››  entrepreneurs believe that pro-ecological changes are going too slowly

››  for entrepreneurs, the most important source of renewable energy is still solar energy, 
followed by wind energy, but since 2020, the level of its importance has increased in 
their perception

››  since 2020, there has been a significant increase in the percentage of entrepreneurs 
who consider wind energy as possible to use in their enterprise

››  the percentage of entrepreneurs who believe that the costs of implementing RES are 
worth considering has increased

››  a high percentage of entrepreneurs and local governments declare their readiness to 
take advantage of energy recycling

››  the percentage of entrepreneurs who have heard about the possibility of using air 
streams forced by human activity as renewable energy has increased

››  there was a significant increase in the percentage of entrepreneurs and local 
government officials who heard about the Urban Wind Power Station.

››  the vast majority of stakeholders recognize the impact of CO2 emissions on global 
climate change

››  it is associated with the possibility of human activities to slow down climate change by 
increasing the share of RES in global energy production, energy saving, reducing the 
number of traditional vehicles for electric and hybrid

››  striving for climate neutrality by 2050 is treated primarily as the foundation of social 
responsibility.
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