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SEMINARIUM NAUKOWE
Tendencje regionalne i światowe rozwoju energetyki



JAKIE CZYNNIKI NAPĘDZAJĄ WSPÓŁCZESNE ZMIANY W ENERGETYCE:

1. Innowacje technologiczne  (proefektywnościowe, OZE, inteligentna 
infrastruktura) ? 

2. Ekonomika wysokiego ryzyka (niezależni inwestorzy, pretendenci)
i behawioralna (prosumenci) ?

3. Modele biznesowe (zarządzanie, organizacja) ?
4. Decyzje polityczne (polityka klimatyczna) ?
5. Poziom „technologiczny” społeczeństwa (masowa zdolność dyfuzji 

wynalazków do gospodarstw domowych) ? 
6. Zmiany społeczne (kapitał społeczny, styl życia) ?

WSZYSTKIE !
Stąd wynika podstawowa trudność w objaśnianiu współczesności

i antycypowaniu przyszłości   



pomiędzy:

i
i 

prezentacja przedstawia zakres tematyczny (niepełny)
wymagający nowego, spójnego opisu – zadanie do zrealizowania 

przez instytucjonalną naukę !!! 

ZMIANA TRAJEKTORII ROZWOJU ENERGETYKI
(istotą zmiany trajektorii są innowacje przełomowe

i pretendenci-przedsiębiorcy
oraz wynalazcy/naukowcy i prosumenci)

ZMIANĄ PARADYGMATU ROZWOJOWEGO
(zmiana paradygmatu oznacza nowy język opisu energetyki,

jest to zadanie dla instytucjonalnej nauki)

REWOLUCJĄ ENERGETYCZNĄ
(istotą rewolucji jest utrata zdolności Imperium/władz

do zarządzania zmianami;
rewolucja oznacza środowisko kryzysowe i degradację nauki)



ZAKRES PREZENTACJI

planowany przed sierpniem 2015
(20. stopień zasilania, konsultacje PEP 2050)

Definicja prosumenta w szerokim ujęciu. Segmentacja rynku 
prosumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu 

przemysłowego (potrzeba zmiany priorytetu: strategia gospodarcza 
przed polityką energetyczną). Rola prosumentów przemysłowych na 

interaktywnym rynku energii elektrycznej (gra o poprawę strategicznej 
efektywności energetyki). Zmiana sposobu funkcjonowania rynku 

energii i paliw, w szczególności rynku energii elektrycznej: 
decentralizacja usług regulacyjnych i taryfa dynamiczna zamiast rynku 

mocy

konieczny  po sierpniu 2015
Pilna potrzeba badań podstawowych i utylitarnych na rzecz zmiany modelu 

rynku energii elektrycznej, w kierunku rynku IREE (Interaktywny Rynek 
Energii Elektrycznej). Autonomizacja energetyczna

prosumentów. Wirtualizacja wysp elektroenergetycznych pretendentów
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ZMIANA TRAJEKTORII ROZWOJU ENERGETYKI (Z WEK NA EP)

paliwa kopalne, WEK

WEK EP

2050 +2010 +

II.

technologie
węglowe – pomostowe

efektywność energetyczna, OZE,
inteligentna infrastruktura EP – rozwojowe

gazowe, naftowe – ubezpieczające

I.

III.

efektywność energetyczna, OZE,
inteligentna infrastruktura EP

+ technologie wodorowe ?
+ „nuklearne” baterie ?
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PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYKI  W PERSPEKTYWIE POLITYCZNEJ

Ważne! Aby prawidłowo antycypować procesy w energetyce w horyzoncie 2050 
trzeba ponownie przeanalizować proces zapoczątkowany projektem pierwszej 
dyrektywy o jednolitym rynku energii elektrycznej z 1992 roku (dyrektywa 
96/92/WE, z 1996 r.)

Horyzonty

2015                           2020                            2030                            2050

Pakiet 3x20 Mapa Drogowa 2050
Polskie miksy energetyczne 

Pełna konkurencja:
likwidacja wsparcia - WEK,
pełna opłata kosztów zewnętrznych – EP

Przebudowa energetyki
– priorytet na perspektywę
budżetową 2014-2020

Cele 2030



OSACZONA ELEKTROENERGETYKA
nieadekwatność struktury biznesowej elektroenergetyki i modelu rynku 

energii elektrycznej do współczesnych realiów

Koniec utajonej choroby polskiej elektroenergetyki
1. Sierpień 2015 – 20. stopień zasilania
2. Zadłużenie górnictwa (krótkoterminowe zobowiązania wynoszące 

kilkanaście mld PLN), które tak czy inaczej przeniesie się na 
elektroenergetykę

3. Odpisy aktywów w PGE (8 mld PLN), sygnalizujące skalę 
nieproduktywności majątku przedsiębiorstw elektroenergetycznych

4. Rozwierające się w regionie nożyce cen hurtowych energii elektrycznej, 
sygnalizujące trwałą niezdolność polskich przedsiębiorstw 
elektroenergetycznych do konkurencji na jednolitym (unijnym) rynku 
energii elektrycznej

5. Żądanie przez PGE kontraktów różnicowych dla energetyki jądrowej
6. Żądanie rynku mocy dla energetyki węglowej
7. Żądanie wsparcia, generalnie!



CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ / EKONOMIKA (1)

1. Ceny hurtowe w regionie: Polska – 160 PLN/MWh, Niemcy – 140 
PLN/MWh (energia w 30% „zielona”), Szwecja – 80 PLN/MWh (energia 
zielona w ponad 50%)

2. Ceny wytwarzania w analizach inwestycyjnych dla (nowych) bloków 
węglowych – nie mniej niż 300 PLN/MWh

3. Ceny wytwarzania w analizach inwestycyjnych dla (nowych) bloków 
jądrowych – nie mniej niż 500 PLN/MWh (ceny gwarantowane w 
kontrakcie różnicowym dla boku elektrownie Hinkley Point C oraz 
Sizewell C)

4. Opłata przesyłowa wynosząca co najmniej 150 PLN/MWh (prosumenci 
przemysłowi) do 200 PLN/MWh (ludność)

5. Ceny referencyjne według projektu (z 29 lipca 2015 r.) Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie ceny referencyjnej w 2016 roku. Ceny 
dla źródeł o mocy jednostkowej poniżej 1 MW: dla biogazu od 210 
PLN/MWh (dla biogazu ze składowisk odpadów) do 450 PLN/MWh (dla 
biogazowni rolniczych); dla elektrowni wiatrowych 415 PLN/MWh; dla 
elektrowni wodnych 445 PLN/MWh; dla źródeł PV (fotowoltaicznych) 
465 PLN/MWh. 



CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ / EKONOMIKA (2)

Konfrontacja cen z rynku WEK z ceną z instalacji PME off grid dla domu 
jednorodzinnego

Instalacja PME – układ hybrydowy PV-M-A obejmujący: źródło PV 3 kW 
(1100 €/kW) i mikrowiatrak 2,5 kW (900 €/kW), wraz z baterią 
akumulatorów (200 €/kWh pojemności) i przekształtnikami 
energoelektronicznymi (250 €/kW). Czas pracy układu hybrydowego:  25 
lat, produkcja energii elektrycznej w okresie całego życia układu – 140 
MWh. Nakład inwestycyjny prosumenta (w całym okresie życia układu), 
obejmujący mikrowiatrak i źródło PV (22,5 tys. PLN), akumulator i 
przekształtniki (22,5 tys. PLN) daje sumę 45 tys. PLN

Cena energii elektrycznej: 0,3 PLN/kWh → instalacja PME,
0,7 PLN/kWh → rynek WEK 

Prosty okres zwrotu nakładów dla instalacji PME: około 11 lat



ENERGETYKA WEK

Rynki końcowe
(z podatkami
i parapodatkami)

~180
paliwa transportowe energia elektryczna ciepło

100 48 30

Import >75

paliwa

ropa gaz węgiel biomasa1

45 15 3 0,6

dobra inwestycyjne

elektroenergetyka
(głównie bloki węglowe) gazownictwo sektor paliw 

transportowych

5 3 3

know how (usługi konsultingowe) – b.d.  

Podatki,
parapodatki, ~80

akcyza – 36 (dominujący udział paliw transportowych)

VAT – 38 (dominujący udział ludności)

CO2 – 6 (dominujący udział energetyki węglowej)

Ukryte dopłaty 5 górnictwo węgla kamiennego – 5 (dominujący udział)

MAKROEKONOMIA KRAJU
PKB – 1600, zadłużenie – 800, budżet – 330, deficyt budżetowy – 40,

osiągalne przychody ludności – 600

SZACUNKOWE DANE ROCZNE (2014), w mld PLN,
obrazujące wymiar makroekonomiczny energetyki WEK w Polsce



PME 1 (5,5 mln)
PME 2 (450 tys.)
PME 3 (35 tys.)
PME 4 (1,4 mln)

Ʃ=30%
PISE 1 (4 tys.)
PISE 2 [(43+13) tys.]
PISE 3 (1600+500) 
PISE 4 (400)

AG 1 (3500)
AG 2 (1,6 mln)
AG 3 (PKP)
AG 4 („przemysł”)       50%

Ʃ=20%

Cena:
giełda, RB 

mechanizmy SEE
i rynku hurtowego 

mechanizmy rynku prosumenckiego
(prosumenckie łańcuchy wartości)

Giełda – rynek energii
RB – rynek usług 
(korporacyjnych),
obecnie zarządzanych
przez OSP, w przyszłości
usług (prosumenckich) 
zarządzanych przez OSD 

Obciążenie KSE
środa (9 października 2013)

licznik inteligentny (?) 

PME – prosumencka mikroinfrastruktura energetyczna  

RYNEK USŁUG SYSTEMOWYCH 
(NA PEWNO NIE RYNEK MOCY !!!) 

nadajnik sygnałów + licznik
+ rejestrator usług systemowych !
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PODMIOTOWA SEGMENTACJA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ (segmenty 1, 2)

Segment 1: właściciele domów, gospodarstw rolnych, wspólnoty mieszkaniowe, 
„administratorzy” budynków  (energetyka budynkowa!)

PME 1 (prosumencka instalacja energetyczna): 70 tys. nowych domów 
budowanych rocznie, 6 mln domów do modernizacji
PME 2: 120 tys. wspólnot mieszkaniowych (budynków mieszkalnych)
PME 3: 14 tys. szkół podstawowych, 6 tys. gimnazjów, 11 tys. szkół 
ponadgimnazjalnych, 750 szpitali, 1300 pływalni, 2,5 tys. urzędów gmin/miast
PME 4: 115 tys. gospodarstw rolnych małotowarowych, 105 tys. gospodarstw 
rolnych „socjalnych”
Segment 2: samorządy, spółdzielnie (energetyka lokalna, w tym budynkowa; 

instalacje, mikrosieci, lokalne sieci)
PISE 1 (prosumencka inteligentna sieć energetyczna): 4 tys. spółdzielni 
mieszkaniowych, 130 osiedli deweloperskich
PISE 2 (ARE – autonomiczny Region energetyczny): 43 tys. wsi, a wraz z 
przyległymi koloniami, przysiółkami i osadami  - 56,5 tys.
PISE 3: 1600 gmin wiejskich i 500 gmin wiejsko-miejskich
PISE 4 (smart city): 400 miast
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PODMIOTOWA SEGMENTACJA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ (segment 3)

Segment 3: przedsiębiorcy, infrastruktura PKP (autogeneracja, w tym 
budynkowa; instalacje, mikrosieci, sieci przemysłowe, sieć 
energetyczna PKP; „energetyka przemysłowa”)

AG 1 (autogeneracja w hipermarketach, biurowcach, hotelach): 350 
hipermarketów, 800 biurowców, 2 tys. hoteli   
AG 2 (autogeneracja u przedsiębiorców – małe i średnie przedsiębiorstwa): 1,6 
mln przedsiębiorców
AG 3 (autogeneracja w transporcie kolejowym – PKP Energetyka): 3,5% 
krajowego zużycia energii elektrycznej
AG 4: (autogeneracja w przemyśle – wielkie, energochłonne  zakłady 
przemysłowe: górnictwo, hutnictwo, część przemysłu chemicznego, cześć 
przemysłu maszynowego, część przemysłu budowlanego): około 50% krajowego 
zużycia energii elektrycznej 



WEK
mechanizmy (taryfy, rynki)

infrastruktura rynkowa (instytucje, systemy informatyczne) 

NI (NI-WK, NI-H, NI-WW, NI-IWW)

NI-WW – 4000 MW w energetyce 
wiatrowej 4% krajowej produkcji 
energii elektrycznej

NI-IWW – OHT WW, TD

EP

Energetyka przemysłowa 
(kogeneracja 1600 MW, 4% krajowej 
produkcji energii elektrycznej)

MŚP i inne lokalne źródła 
kogeneracyjne i OZE

Program Prosument (NFOŚiGW, BOŚ –
źródła ciepła do 300 kW, źródła 
elektryczne do 40 kW; rynek 
inwestycyjny – część pilotażowa 400 
mln PLN)

Ustawa OZE (500 MW w źródłach do 
10 kW, 300 MW w źródłach do 3 kW –
rynek inwestycyjny około 10 mld PLN)

TRZY SEGMENTY INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
dominujący - WEK, pretendencki – NI, prosumencki EP



DO CZEGO JEST POTRZEBNY RYNEK IREE?
- do upraszczania rynku energii elektrycznej i wzmacniania konkurencji na tym rynku

Obecne, dominujące środowisko rynkowe WEK (tworzone w okresie 1990-2010)
1. Taryfy końcowe: WN-A (A23) – 200/70 PLN/MWh; SN-B (B11, B21,B22, B23) – 230/100

PLN/MWh; nN-C (C11, C12, C21, C22) – 310/250 PLN/MWh; nN-G (G 11, G12) – 260/230 
PLN/MWh

2. Rynek hurtowy: kontrakty bilateralne średnioterminowe, rynki giełdowe (RDN, RDB); 
brakuje rynków inwestycyjnych  

3. Operator systemu przesyłowego – system informatyczny SOWE (System Operatywnej 
Współpracy z Elektrowniami), instrukcja IRiESP, rynek techniczny (RB) 

4. Operatorzy systemów dystrybucyjnych – instrukcja IRiESD, taryfy dystrybucyjne
5. System informatyczny WIRE (Wymiana Informacji Rynku Energii)

Obecne środowisko rynkowe OZE (tworzone przez ostatnie 10 lat)
1. Certyfikaty (gama kolorów) – dotychczasowe systemy wsparcia
2. Aukcja (system adresowany do WEK oraz do NI) i feed-in tariff dla prosumentów –

uchwalona (i w nowelizacji, jeszcze przed wejściem w życie) ustawa OZE (2015)
3. Operator OHT – operator handlowo-techniczny (NI – pretendenci)

Przyszłe środowisko rynkowe (IREE)
1. Wirtualna wyspa (WW) – domena NI-IWW (pretendentów)  
2. Taryfa dynamiczna (TD) – domena NI-IWW (pretendentów) 
3. Interfejs mikroinfrastruktury PME pracującej w trybie: on grid → semi off grid → off grid
4. Systemy integracji auto-kogeneracji i autonomicznych systemów OZE dedykowane do 

poszczególnych segmentów EP („od Kowalskiego po KGHM”) 
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Symboliczna wizualizacja wyspy wirtualnej

(ze źródłami rozproszonymi, bez sieci dystrybucyjnej, z funkcją OHT)



SIŁA/CZYNNIK
ENERGETYKA

WEK OZE/EP

Oczekiwania bezpieczeństwo energetyczne rozwój zrównoważony

Technologie wielkoskalowe („budowlane”) rozproszone („fabryczne”)

Główne obszary 
postępu termodynamika, fizyka jądrowa informatyka, elektronika, 

biotechnologia

Ekonomika kliencka prosumencka

Zasoby kapitał, paliwa kopalne
efektywność /OZE
+ inteligentna 
infrastruktura (wiedza)

Koncentracja wysiłku produkcja energii zarządzanie energią

Organizacja korporacyjna (sektorowa) sieciowa (elastyczna)

Siła stabilność (monopol) zmiana (innowacyjność)

Działania biurokratyczne holistyczne

= przedsiębiorstwa  korporacyjne prosumenci, niezależni 
inwestorzy

PORÓWNANIE ENERGETYKI
SPOŁECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO I PROSUMENCKIEGO

(ujęcie ogólne)



Zmiana obszarów postępu naukowo-technologicznego

1. Nauki górnicze i termodynamika, w tym teoria spalania. Teoria silników 
spalinowych i maszyn elektrycznych. Teoria turbin: parowych, gazowych, 
wodnych, wiatrowych – cały XX wiek 

2. Fizyka jądrowa. W aspekcie tradycyjnych elektrowni jądrowych – lata 1950. do 
1970. W aspekcie fuzji termojądrowej i mikro/mini-źródeł – nadal (wysiłek 
umiarkowany)

3. Teoria systemów elektroenergetycznych. Optymalizacja ERO – lata 1960. do 
1980. Ceny węzłowe na konkurencyjnym rynku energii elektrycznej bazującym 
na zasadzie TPA – początek lat 1990. i nadal (wysiłek umiarkowany)

4. Nauki biologiczne (w aspekcie energetycznym: genetyka roślin 
energetycznych, biotechnologia środowiskowa) – silne przyspieszenie w 
ostatniej dekadzie

5. Elektronika i teleinformatyka w aspekcie energetycznym: słoneczne 
technologie energetyczne, przemysł ICT, smart grid – bardzo silne
przyspieszenie w ostatniej dekadzie



OD ERO (MONOPOLU) DO TARYFY WĘZŁOWEJ (TPA)
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Zadanie ERO:

Bilans mocy:

KKW/KCW (LMP):

ERO i OPF:

Interpretacja:

Ekonomika wartości (u wytwórców i odbiorców)
EKONOMIKA BEHAWIORALNA (u prosumentów)

EKONOMIKA KOSZTYÓW (MONOPOLU)



REGULACJA MOCY W INSTALACJACH PME
vs

REGULACJA MOCY W KSE: pierwotna (sekundowa), wtórna 
(minutowa), trójna (godzinowa)



REGULACJA MOCY CZYNNEJ I BIERNEJ W INTERFEJSIE PME

DYNAMIKA UKŁADU REGULACJI
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Wniosek: Dla częstotliwości przełączeń tranzystorów fi rzędu pojedynczych kHz
– dynamika na poziomie pojedynczych ms 

Opracował: dr inż. J. Michalak 



istota wariantu zadania / skutki dla nauki

Rewolucja 
energetyczna

działania w środowisku 
kryzysowym marginalizacja  nauki

Zmiana trajektorii 
rozwojowej 

innowacje przełomowe 
(twarde/technologiczne 
oraz 
miękkie/organizacyjne)

zadania dla nauk technicznych 
(politechniki) oraz społecznych
i ekonomicznych (uniwersytety)

Zmiana paradygmatu 
rozwojowego

nowy język opisu 
energetyki

zadania dla nauk społecznych
i ekonomicznych (uniwersytety)
oraz technicznych (politechniki)

ZADANIA NAUKI 
W TRZECH POTENCJALNYCH  WARIANTACH PRZEBUDOWY ENERGETKI

W każdym wypadku przed naukami technicznymi stoi zadanie bardzo rozległej 
nowej konsolidacji (konwergencji) kompetencji obejmującej elektrotechnikę (w 
szczególności energoelektronikę) oraz termodynamikę i maszyny przepływowe, 
ale także: informatykę, elektronikę, wreszcie ochronę środowiska, 
budownictwo, architekturę, transport, rolnictwo i inne. 



POTRZEBA NOWEGO ŚRODOWISKA REGULACYJNEGO

1. Sformułowanie doktryny energetycznej, określenie celów w 
horyzoncie 2050

2. Wdrożenie nowego, interaktywnego rynku energii elektrycznej (EP-
NI-WEK)

3. Ogłoszenie przez rząd rozpoczęcia prac nad zmianą modelu 
biznesowego (restrukturyzacją) wielkoskalowej energetyki 
prosumenckiej (tylko w ramach posiadanych uprawnień 
właścicielskich)

4. Powołanie Rady Bezpieczeństwa Energetycznego
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6 potencjalnych programów energetyczno-gospodarczych, modernizacyjno-rozwojowych

Program I(P), modernizacyjny. Program pobudzenia efektywnościowego energetyki 
przemysłowej, 50% krajowego zużycia energii elektrycznej. (Działania bezinwestycyjne i 
inwestycje w efektywność popytową o czasie zwrotu kapitału poniżej 2 lat umożliwiają w 
przemyśle  redukcję zapotrzebowania: 20% – energia elektryczna, 30% – ciepło) 

Program II(OW), rozwojowy. Program dotyczący energetyki (prosumenckiej) na obszarach 
wiejskich, 15% krajowego zużycia energii elektrycznej. (1600+500) gmin, (43+13) tys. wsi, 
3,5 mln domów do przekształcenia w semi off grid, 320 tys. gospodarstw rolnych o 
powierzchni (10-50) ha do zainstalowania mikrobiogazowni pracujacych w trybie semi off 
grid, 150 tys. stacji SN/nN

Program III(RE), rozwojowy. Program rozwoju rolnictwa energetycznego (restrukturyzacji 
rolnictwa). Roczny potencjał produkcyjny Programu w horyzoncie 2050 wynosi 100-200 TWh 
w energii chemicznej (10-20 mld m3 biogazu w przeliczeniu na czysty metan; w przeliczeniu 
na energię elektryczną jest to 40-80 TWh. Taki potencjał wynika z ostrożnego oszacowania, 
zakładającego wykorzystanie na cele energetyczne poniżej 20% dostępnych gruntów ornych)

Program IV(M), rozwojowy. Program rewitalizacji budynkowo-transportowej miast
(z wyłączeniem „wielkiego przemysłu”, z uwzględnieniem ochrony środowiska). 35% 
krajowego zużycia energii elektrycznej, około 70% zużycia ciepła, około 70% zużycia paliw 
transportowych – obejmuje trzy kierunki działań: rewitalizację zasobów budynkowych za 
pomocą technologii domu pasywnego, rozwój OZE oraz rozwój systemów car sharing
i infrastruktury transportu elektrycznego 

-------------------------------------
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2 programy intensyfikacji wykorzystania istniejących zasobów WEK (w uproszczeniu szacuje 
się, że „bezinwestycyjne” zasoby tej energetyki są wystarczające w horyzoncie 2050)

Program V(E), pomostowy. Program 2 wielkich transferów paliwowych do segmentu źródeł 
kogeneracyjnych (poligeneracyjnych) w energetyce prosumenckiej, głównie przemysłowej 
i budynkowej. Są to: transfer gazu ziemnego z rynku ciepła oraz transfer paliw z rynku 
transportowego

Program VI(EE), pomostowy. Program harmonizacji zasobów: zdolności wytwórczych w 
blokach, zdolności wydobywczych w kopalniach i zdolności przesyłowych w sieciach 
(konieczna jest odrębna harmonizacja zdolności wytwórczych w blokach i zdolności 
wydobywczych w kopalniach dla wk i dla wb)
-------------------------------------
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Technologie oświetleniowe LED
Technologie budynkowe: technologie domu pasywnego (termomodernizacja III generacji) + 
infrastruktura budynkowa, na którą składają się: 1° - DSM, 2° - instalacje OZE (źródła słoneczne, 
pompy ciepła, mikroźródła wiatrowe, w gospodarstwach wiejskich mikrobiogazownie), 3° -
kogeneracja gazowa „start-stop”, 4° - zasobniki ciepła, energii elektrycznej, biogazu, 4° - smart 
grid EP)
Technologie energetyczne zintegrowane z infrastrukturą ochrony środowiska: oczyszczalnie 
ścieków, wysypiska odpadów, bieżąca gospodarka odpadami
Sieci lokalne: w szczególności biogazownie klasy 20 GWh (roczna produkcja biogazowni 
wyrażona w energii chemicznej), czyli produkujące biogaz w ilości 2 mln m3/rok w przeliczeniu 
na czysty metan; z magazynami biogazu klasy 1600 m3 (8 MWh energii chemicznej) zasilające 
agregaty kogeneracyjne klasy 1 MW, pracujące w trybie źródeł regulacyjnych słabo powiązanych 
z siecią średniego napięcia, ewentualnie z elektrownią wiatrową klasy 2 MW w trybie sieci 
wirtualnej 
Rozwiązania przemysłowe: DSM, likwidacja marnotrawstwa, innowacyjność (rozwiązania 
konstrukcyjne produktów, procesy technologiczne, organizacja), poprawa efektywności (napędy, 
grzejnictwo, oświetlenie), kogeneracja gazowa, instalacje OZE (w tym wykorzystanie ciepła 
odpadowego), systemy przemysłowe SCADA   
Car sharing, samochody elektryczne

PRZEŁOMOWE INNOWACJE: 1° - mikrobiogazownia … vs źródło energii elektrycznej, 2° -
instalacja semi off grid vs integracja źródeł rozproszonych z siecią, 3° - inteligentna 
infrastruktura EP vs AMI, 4° - Dom pasywny vs dom tradycyjny (energochłonny), 5° - program 
rewitalizacji zasobów mieszkaniowych … vs budowa bloków węglowych (jądrowych) i sieci, 6° -
samochód elektryczny vs samochód z silnikiem spalinowym, 7° - car sharing vs własny samochód

Czy innowacje przełomowe będą finansowane tylko z kapitału prywatnego, czy również z 
publicznego wsparcia przebudowy energetyki (w okresie 2015-2020, to blisko 20 mld €)?
Od tego zależy jak współczesne władze państwowe przejdą do historii!! 

TECHNOLOGIE (W TYM INNOWACJE PRZEŁOMOWE)



INTEGRATOR-WYKONAWCA 
(realizacja pod klucz, serwis)

Partnerzy integratora-wykonawcy (1)
deweloperzy, audytorzy

– osoby, mikrofirmy

Partnerzy integratora-wykonawcy (3)
wykonawcy inteligentnej infrastruktury

– małe firmy partnerskie)

Partnerzy integratora-wykonawcy (4)
– firmy know how, firmy – start up
(tworzone w środowisku uczelnianym)

Partnerzy integratora-wykonawcy (2)
architekci, projektanci części budowlanej, 

instalatorzy – małe firmy partnerskie

Struktura biznesu sieciowego na rynku EP
(w segmencie budynkowym)

Modele/rozwiązania łączące w nowy, na gruncie energetyki, sposób: ekonomię 
(finansowanie), zarządzanie (organizację): joint venture, private equity, PPP, spółdzielczość, 
outsorcing, franczyza, inne sieciowe struktury organizacyjno-zarządcze

Potrzebny kapitał

vs                                                                                  

Jaka ekonomika – wskaźników NPV, IRR (jeden projekt inwestycyjny za kilka,
a nawet kilkadziesiąt miliardów złotych, jedno miejsce pracy za miliony złotych),

czy  – behawioralna, i model biznesowy którego podstawą są praca i wiedza (jedno miejsce 
pracy za kilkadziesiąt, a co najwyżej kilkaset tysięcy złotych + partycypacja prosumencka?     

Krajowe programy:
II(OW), IV(M) 

nakłady inwestycyjne na pojedyncze
bloki: 6…45 mld PLN

u przedsiębiorców: (50 tys. – 5 mln – 50 mln) PLN
u inwestorów: (10 tys. – 100 tys. – 10 mln) PLN

ORGANIZACJA, ZARZĄDZANIE, PIENIĄDZE



Lp. Technologia
Potencjał (w horyzoncie 2050)

moc
szczytowa energia

1 Modernizacja oświetlenia (led) 2 GW 4 TWh
2 DSM/DSR (przemysł) 2 GW -

3 Głęboka termomodernizacja (zasoby 
mieszkaniowe i ogólnie budynkowe) - Możliwa redukcja zużycia ciepła:

> 50% (> 150 TWhch)

4
Mikrobiogazownia semi off grid
(rolnicy – małotowarowe 
przedsiębiorstwa rolne)

3 GW 12 TWhel

5 Technologie utylizacyjne 
(miasta/gminy) > 30 TWhch

6 Pompa ciepła (budynki)

7 Kolektor słoneczny (funkcje 
rozszerzone na ogrzewanie budynków)

8 Ogniwo PV (budynki)
9 Mikrowiatrak (mała architektura)

10 Kogeneracja gazowa 1 (budynki)

11 Kogeneracja gazowa 2 (mali i średni 
przedsiębiorcy)

12 Modernizacja technologiczna, w tym
procesowa (przemysł)

Możliwość zwiększenia produkcji, 
przy obecnym zużyciu energii 

elektrycznej: (50-100) % 
13 Kogeneracja gazowa 3 (przemysł)

14
Biogazownia (rolnictwo energetyczne)
(przedsiębiorcy – wielkotowarowe
przedsiębiorstwa rolne)

10 GW
Wykorzystanie (2-3) mln ha,

(100-200) TWhch
(40-80) TWhel + (50-100) TWhc)  

15 Car sharing, EV (transport) Redukcja zużycia paliw:
> 50% (> 100 TWhch)

16 UZG – układy zasilania gwarantowanego
(agregaty prądotwórcze) 1 GW  0,1 Twhel  0,3 TWhch

ENERGETYKA PROSUMENCKA – RÓG OBFITOŚCI



POTENCJAŁ (wybrane przykłady):

Energetyka wodna: 80 GWh w elektrowniach o mocy jednostkowej 
powyżej 5 MW + 10 GWh w elektrowniach o mocy jednostkowej poniżej 
5 MW 

Mikrobiogazownie klasy (10-50) kWel: 5 GWh

Biogazownie klasy (0,5-1) MW kWel: 20 GWh

Zasobniki „substytucyjne” (zasobniki ciepła, powiązane z pompami 
ciepła, z kogeneracją)

Transport (samochody elektryczne)

IoT

ZASOBNIKI, DSM/DSR



Raport „MODEL INTERAKTYWNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Od modelu WEK-IPP-EP do modelu EP-IPP-WEK”

i inne  opracowania związane z prezentacją  można znaleźć  w bibliotece 
BŹEP (Biblioteka Źródłowa  Energetyki Prosumenckiej) 

www.klaster3x20.pl, CEP (Centrum Energetyki Prosumenckiej)


