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Pakiet 3x20: 
20(Polska-15)/20/20 – dyrektywa 2009/28 
 

Mapa Drogowa 2050: 
80÷95 – komunikat Komisji Europejskiej (2011)  
 

Cele 2030: 
40/27/30 (27?) – decyzja przywódców (szczyt unijny, 24.10.2014) 
komentarzŚ czę ć polskiego celu emisyjnego zrealizują inne kraje członkowskie w ramach 
modelu solidarno ciowego (Polska otrzyma dodatkowy przydział darmowych emisji) 

---------------------------------------------------------- 

Raport ICPP (CLIMATE CHANGE 2014), wersja datowana 1 listopada 2014 
Potrzeba równowa eniaŚ 
1. zagadnie  społecznych, ekonomicznych, technicznych  
2. bezpiecze stwa ywno ciowego, energetycznego, rodowiskowego 
3. inwestycji na rynku energii elektrycznej w okresie 2010-2029: roczny spadek inwestycji w 

technologie oparte na paliwach kopalnych – 30 mld $, roczny wzrost inwestycji w 
technologie bezemisyjne (OZE, EJ, CCS) – 147 mld $, przy rocznych inwestycjach na rynku  
energetycznym (energia elektryczna, ciepło, łącznie z inwestycjami upstream i downstream) 
wynoszących ń,2 bln $ (bez inwestycji w efektywno ć energetyczną)  

 

Strategie wybranych miast 
1. Kopenhaga – miasto neutralne z punktu widzenia emisji CO2 w 2025 roku 
2. Nowy Jork – redukcja CO2 o 80% w horyzoncie 2050     

---------------------------------------- 
Odniesienia: 
udział OZź – 3 rynki ko cowe (energia elektryczna, ciepło, paliwa transportowe), 
redukcja emisji CO2 – baza 2005, 
efektywno ć energetyczna – business as usual. 
  



Roczne zu ycie paliw kopalnych, na cele energetyczne (1) 

węgiel kamienny węgiel brunatny ropa gaz 

Jednostki naturalne 6 mld ton 1 mld ton 4 mld ton 2 bln m3 

Warto ć (giełdowa), 
mld $ 

540(2) 46(3) 2200(2) 350–1000(4) 

Energia chemiczna, 
tys. TWh  

35 3 45 20 

Emisja CO2 
(5), 

mld ton 
15 1 9 4 

źnergia u yteczna, 
tys. TWh 

12e + 5c 
(energia el. 
+ ciepło) 

1e 
(energia el.) 

7t 
(energia na 
„kołach”) 

10e + 5c 
(energia el. 
+ ciepło) 

Roczna produkcja energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, tys. TWh 

1,4 

Roczna produkcja energii w ródłach OZź, tys. TWh 

wodne wiatrowe PV biomasowe 

2,1e 0,5e 0,2e (0,03e + 0,03c)Niemcy + (0,6t)USA+Brazylia 
(6) 

BILANS ENERGETYCZNY 2013 – WIAT 
(liczba ludno ciŚ 7 mldś liczba samochodówŚ ń,ń mld)  



ENERGETYKA WEK 

Rynki ko cowe 
(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 ludno ci) 

CO2 – 6 (dominujący udział energetyki węglowej) 

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

MAKROEKONOMIA KRAJU 
PKB – ń6ŃŃ, zadłu enie – 8ŃŃ, deficyt bud etowy – 330, 

osiągalne przychody ludno ci – 600 

SZACUNKOWE DANE ROCZNE (2013), w mld PLN, 
obrazujące wymiar makroekonomiczny WźK w Polsce 
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Innowacja przełomowa – definicja 
Jest to ogólnie innowacja, która przerywa tok rozwoju okre lonej bran y 
(sektora), w odró nieniu od innowacji przyrostowej zapewniającej 
kontynuację rozwojową (technologiczną)  
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TRZY TRAJEKTORIE ROZWOJU 

Paliwa kopalne, WEK 

WEK EP 

2050 + 2010 + 

II. 

Technologie 
→ęglowe – pomostowe 

Efektywność, OZE, smart grid EP – rozwojowe 
Gazowe, naftowe – ubezpieczające 

I. 

III. 

Efektywność, OZE, smart grid EP 
+ technologie wodorowe ? 

+ „nuklearne” baterie ? 

J. Popczyk: Konwersatorium, luty 2013  
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Energetyka prosumencka - definicja  

 
1. Prosument, to dotychczasowy odbiorca, który wykorzystuje dostępne na 

konkurencyjnym rynku technologie energetyczne (wytwórcze i 
proefektywno ciowe po stronie popytowej, czyli po stronie u ytkowania 
energii i paliw) celem zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych, w 
szczególno ci podejmuje produkcję energii elektrycznej na własne 
potrzeby w ródłach OZź 
 

2. Energetyka prosumencka, to przej cie od produktów do energetycznych 
ła cuchów warto ci (zintegrowana gospodarka energetyczna). 
Prosument zmienia produktowe podej cie w zakresie pokrywania 
zapotrzebowania na energię elektryczna, ciepło i paliwa transportowe 
(osobny zakup od bran owych/sektorowych dostawców) na gospodarkę 
integrującą popyt i poda  we wszystkich trzech segmentach potrzeb 
energetycznych 
 

3. Energetyka prosumencka, to synteza energetyki i inteligentnej 
infrastruktury. Wykorzystanie inteligentnej infrastruktury do zarządzania 
gospodarką energetyczną jest tylko czę cią inteligentnej infrastruktury 
prosumenta, wykorzystywanej przez niego w całym zakresie aktywno ci 
(zaspakajanie potrzeb yciowych, praca) 
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PRZźŁOMOWź INNOWACJź 
 
1. Mikrobiogazownia … vs ródło energii elektrycznej 
2. Instalacja semi off grid vs integracja ródeł rozproszonych z siecią 
3. Smart grid 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  
 



9 

PROSUMźNCKI ŁA CUCH WARTO CI „MIKROBIOżAZOWNIA” 
 
1. Produkcja energii elektrycznej na potrzeby własne (praca on grid  lub off grid) 

 

2. Produkcja ciepła na potrzeby własne 
 

3. Utylizacja odpadów, przede wszystkim w produkcji hodowlanej gospodarstwa 
rolnego, ale tak e rolnej i odpadów w czę ci bytowej (komunalnej) 
gospodarstwa 
 

4. Rezerwowe zasilanie gospodarstwa w stanach niezdatno ci zasilania 
sieciowego (praca off grid), zwłaszcza związanych z rozległymi awariami 
sieciowymi 
 

5. Źywersyfikacja produkcji gospodarstwa (między towarową produkcję rolno-
hodowlaną i prosumencką produkcję energetyczną) celem obni enia ryzyka 
biznesowego towarowej produkcji rolniczej, czyli umo liwiającą zarządzanie 
ryzykiem cenowym produktów rolnych związanym z klęskami urodzaju i 
nieurodzaju w rolnictwie i ryzykiem cenowym na rynkach paliw i energii 
 

6. Produkcja (w trybie usługi) energii elektrycznej dla operatorów w stanach 
deficytu mocy w KSE (praca on grid) 
 

7. Wyłączanie mikrobiogazowni (w trybie usługi dla operatorów) w stanach 
nadpoda y (na rynku bilansującym KSź) energii elektrycznej w ofertach z 
bloków WEK  



 
 

PROSUMENCKIE GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE 
 (45 ha, 9Ń SZTUK BYŹŁA)  

Godzinowy grafik energii elektrycznej (w k→h) dla gospodarstwa 2 (samobilansującego się) uwzględniający 
wykorzystanie energii elektrycznej z mikrobiogazowni (na potrzeby technologiczne gospodarstwa i domu 

mieszkalnego): zapotrzebowanie – profil 1; produkcja – profil 2; usługa dla OSD, sprzedaż – profil 3; 

usługa dla OSD, zakup – profil 4  



Ła cuchy strat (ŁS)  
w energetyce WEK 

PrzykładyŚ 
 

ń.   WSPÓŁSPALANIź BIOMASY W źLźKTROWNIACH KONŹźNSACYJNYCH  
 
ŁS (ń)Ś wsad do ła cucha – ń MWh (energia chemiczna w biomasie występującej  
lokalnie)  strata energii (chemicznej) w transporcie biomasy 1%  sprawno ć 
bilansowa wykorzystania biomasy na wyj ciu z elektrowni (w elektrownianym wę le 
sieciowym), optymistyczna 0,2  starty energii elektrycznej w sieci 
elektroenergetycznej 10%  wynik: 0,17 MWh (energia elektryczna dostarczona do 
odbiorcyś ilo ć energii odnawialnej zaliczonej do celu według dyrektywy 2ŃŃ9/28 
wynosi około Ń,2 MWh)  
 
SŁK (ń)Ś wynik w postaci ciepła wytworzonego u prosumenta z biomasy wycofanej ze 
współspalania  0,8 MWh 

„Stowarzyszone” ła cuchy korzy ci  
w energetyce OZź/URź (ła cuchy SŁK) 

VS 



 

2. ZBO ź SPALANIź NA WSI W PIźCACH/KOTŁACH 
 
ŁS (2): 1ha (grunt orny)  4,2 MWh (energia chemiczna w zbo u)  2,5 MWh (ciepło 
wytworzone w gospodarstwie, sprawno ć pieca Ń,6)  
SŁK (2), realizowany za pomocą mikrobiogazowni rolniczo-utylizacyjnej i transportu 
elektrycznego w gospodarstwie rolnym: 1ha (grunt orny)  (40 + 40) MWh (energia 
chemiczna w biomasie z jednorocznych upraw energetycznych, oszacowana 
pesymistycznie, dla gruntów o niskiej bonitacji + stowarzyszona energia chemiczna w 
odpadach gospodarskich)  25 MWhe + 30 MWhc (kogeneracja), 
energia rozliczeniowa  2,5 ∙ 25 MWhe + 30 MWhc = 92,5 MWh zaliczone do celu 

według dyrektywy 2ŃŃ9/28, vs Ń w ŁS (2) + realna redukcja paliw kopalnych (ropy 
i węgla) o ponad ńŃŃ MWh + redukcja emisji CO2 o ponad 30 ton 

 

3. MIKROWIATRAK OFF-GRID 

ŁS (3): moc 1 kW  ń MWh (wykorzystana do produkcji ciepłej wody u ytkowej 

SŁK (3), realizowany za pomocą mikrowiatraka i pompy ciepła (COP 3) 
energia rozliczeniowa  3 ∙ ńMWhe = 3 MWh 

 
4. ŹOPŁATY ŹO OZź  
Wsparcie słu y, w około 7Ń%, do finansowania szkodliwego współspalania  
oraz energii elektrycznej z wielkich elektrowni wodnych (w bardzo du ym stopniu 
zamortyzowanych) 



1

O

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

Ʃ=3Ń% 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) 
Aż 4 („przemysł”)       50% 

Ʃ=2Ń% 

Cena: 
giełda, RB  

mechanizmy SEE 
i rynku hurtowego  

mechanizmy rynku prosumenckiego 

żiełda – rynek energii 
RB – rynek usług 
(korporacyjnych), 
obecnie zarządzanych 
przez OSP, w przyszło ci 
usług (prosumenckich) 
zarządzanych przez OSŹ  

Obcią enie KSź – roda (9 pa dziernika 2Ńń3) 

J. Popczyk: Konwersatorium, luty 2013  
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PRZźŁOMOWź RźżULACJź 
 
1. Regulacja podstawowa: zmiana płatnika opłaty przesyłowej – z odbiorcy na 

wytwórcę (potencjalny, główny mechanizm napędowy rozwoju energetyki 
prosumenckiej) 

2. Regulacja jedna z wielu: zastąpienie decyzji rodowiskowej certyfikatem 
rodowiskowym instalacji (PMź, przemysłowej)ś analogia do obligatoryjno ci 

wyposa enia elektrowni węglowych wŚ elektrofiltry, instalacje odsiarczania, 
instalacje odazotowania, instalacje CCS (w takiej sytuacji mikrobiogazownia 
stanie się np. integralną instalacją utylizacyjno-energetycznąŚ oboryś chlewniś 
pieczarkarni; gospodarstwa rolno-hodowlanegoś mleczarniś rze niś wsi – tu w 
analogii do oczyszczalni cieków w mie cie) 



Lp. Technologia 
Potencjał (2Ń5Ń) 

moc 
szczytowa 

energia 

1 Modernizacja o wietlenia (led)  2 GW  4 TWh 
2 ŹSM/ŹSR (przemysł) 2 GW - 

3 
żłęboka termomodernizacja (zasoby  
mieszkaniowe i ogólnie budynkowe) 

- 
Redukcja zu ycia ciepłaŚ 
> 50% (> 150 TWhch) 

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

3 GW 12 TWhel 

5 
Technologie utylizacyjne  
(miasta/gminy) 

    

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 redni  
przedsiębiorcy) 

    

12 
Modernizacja technologiczna, w tym 
procesowa (przemysł) 

  
Mo liwo ć zwiększenia produkcji, 

przy obecnym zu yciu energii 
elektrycznej, o (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 zu ycia paliwŚ 
> 50% (> 100 TWhch) 

16 
UZG – układy zasilania gwarantowanego 
(agregaty prądotwórcze) 

ENERGETYKA PROSUMENCKA – RÓż OBŻITO CI 
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REKOMENDACJE dla POLSKI 
6 programów energetyczno-gospodarczych: 
1 modernizacyjny, 3 rozwojowe i 2 pomostowe 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------- 
Nawiązanie do 6 Programów w propozycji doktryny krajowej (www.klaster3x20.pl, podstrona 
CźP, B źP – Nr katalogowy 1.1.06). 

http://www.klaster3x20.pl/


17 

 
1 PROGRAM MODERNIZACYJNY i 3 ROZWOJOWE 
 
Program I(P), modernizacyjny. Program pobudzenia efektywno ciowego 
energetyki przemysłowej 
 

Program II(OW), rozwojowy. Program dotyczący energetyki 
(prosumenckiej) na obszarach wiejskich 
 

Program III(RE), rozwojowy. Program rozwoju rolnictwa 
energetycznego – dotyczący restrukturyzacji rolnictwa, głównie 
w obszarze gospodarstw wielkotowarowych (powy ej 5Ń ha) 
 

Program IV(M), rozwojowy. Program rewitalizacji budynkowo-
transportowej miast (z wyłączeniem „wielkiego przemysłu”, 
z uwzględnieniem ochrony rodowiska) 
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Program I(P) 
 
Krajowy program modernizacyjny dotyczący pobudzenia 
efektywno ciowego energetyki (prosumenckiej) przemysłowej (obecnie 
około 5Ń% krajowego zu ycia energii elektrycznej) obejmuje (auto) 
kogenerację gazową, efektywno ć energetyczną i rozwój OZź, a jego 
fundamentem jest przesłanka, e prosumenckie ła cuchy warto ci 
(oznaczające na początek, w szczególno ci, integrację strony popytowej 
i poda owej gospodarki energetycznej) mają na obecnym etapie 
technologicznym znaczenie fundamentalne. (Szacuje się, e działania 
bezinwestycyjne i inwestycje w efektywno ć popytową o czasie zwrotu 
kapitału poni ej dwóch lat – czyli około 5-krotnie mniejszym ni  okres 
zwrotu kapitału w ródła wytwórcze – umo liwiają w szeroko 
rozumianym przemy le  redukcję zapotrzebowania na energię 
elektryczną około 2Ń%ś w wypadku ciepła jest to redukcja rzędu 3Ń%).    
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Program II(OW) 
 
Krajowy program rozwojowy dotyczący energetyki (prosumenckiej) na 
obszarach wiejskich (obecnie około ń5% krajowego zu ycia energii 
elektrycznej) obejmuje rewitalizację zasobów budynkowych za pomocą 
technologii domu pasywnego (czyli technologii, której potencjał 
techniczno-ekonomiczny zapewni w horyzoncie 2050 co najmniej 5-
krotną redukcję ciepła grzewczego w zasobach budynkowych), rozwój 
OZź i modernizację gospodarstw rolnych mało- i rednio-towarowych za 
pomocą mikrobiogazowni utylizacyjno-rolniczych zintegrowanych z 
agregatami kogeneracyjnymi pracującymi w trybie semi off grid. 
(Program jest ukierunkowany na niezbędną reelektryfikację obszarów 
wiejskich za pomocą innowacyjnych rozwiąza  energetyki 
prosumenckiej, zastępujących tradycyjną reelektryfikację sieciowąś w 
szczególno ci transformację wiejskich sieci elektroenergetycznych 
niskiego napięcia w kierunku semi off grid, prawie autonomicznych).   
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Program III(RE) 
 
Krajowy program rozwoju rolnictwa energetycznego – dotyczący 
restrukturyzacji rolnictwa, głównie w obszarze gospodarstw 
wielkotowarowych (powy ej 5Ń ha) – jest ukierunkowany na efektywne 
wykorzystanie polskich zasobów gruntów ornych uwzględniające, jako 
podstawowe uwarunkowanie, pełną równowagę ywno ciowo-
energetyczną. Podstawową technologią rolnictwa energetycznego w 
pierwszym etapie rozwojowym są biogazownie klasy 2Ń żWh (jest to 
roczna produkcja biogazowni wyra ona w energii chemicznej), czyli 
produkujące biogaz w ilo ci 2 mln m3/rok w przeliczeniu na czysty 
metanś są to biogazownie bez magazynów biogazu pracujące na sieć 
gazową redniego ci nienia lub, opcjonalnie, biogazownie z magazynami 
biogazu klasy 1600 m3 (2Ń MWh energii chemicznej) zasilające agregaty 
kogeneracyjne klasy ń MW, pracujące w trybie ródeł regulacyjnych 
słabo powiązanych z siecią redniego napięcia. (Roczny potencjał 
produkcyjny Programu w horyzoncie 2050 wynosi 100-200 TWh w 
energii chemicznej,  albo 10-20 mld m3 biogazu w przeliczeniu na czysty 
metanś w przeliczeniu na energię elektryczną jest to 4Ń-80 TWh. Taki 
potencjał wynika z ostro nego oszacowania, zakładającego 
wykorzystanie na cele energetyczne poni ej 2Ń% dostępnych gruntów 
ornych). 
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Program IV(M) 
 
Krajowy program rozwojowy dotyczący energetyki (prosumenckiej) w 
miastach (z wyłączeniem „wielkiego przemysłu”) – obecnie około 35% 
krajowego zu ycia energii elektrycznej, około 7Ń% zu ycia ciepła, około 
7Ń% zu ycia paliw transportowych – obejmuje trzy kierunki działa Ś 
rewitalizację zasobów budynkowych za pomocą technologii domu 
pasywnego, rozwój OZE oraz rozwój systemów car sharing 
i infrastruktury transportu elektrycznego. żłówny potencjał 
ekonomiczny jest związany przy tym z dwoma działaniamiŚ pierwszym i 
trzecim. (Wykorzystanie potencjału techniczno-ekonomicznego w 
horyzoncie 2050 w Programie oznacza w miastach co najmniej 5-krotną 
redukcję ciepła grzewczego w zasobach budynkowych oraz 3-krotną 
redukcję paliw transportowych. Jednocze nie oznacza zrównowa enie 
produkcji w ródłach OZź – głównie słonecznych, PV i hybrydowych – z 
następującymi potrzebamiŚ ńº - ze wzrostem zu ycia energii elektrycznej 
jako energii napędowej dla pomp ciepła produkujących ciepło grzewcze i 
ciepłą wodę u ytkową, 2º - ze wzrostem zu ycia energii elektrycznej 
wynikającym z rozwoju transportu elektrycznego oraz 3º - z produkcją 
ciepła grzewczego, realizowaną poza segmentem pomp ciepła, w 
ródłach słonecznych hybrydowych i kolektorach słonecznych). 
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2 PROGRAMY POMOSTOWE 
Programy intensyfikacji wykorzystania istniejących zasobów 
korporacyjnej energetyki wielkoskalowej (w uproszczeniu, ale 
z zastosowaniem du ego marginesu, szacuje się e bezinwestycyjne 
zasoby tej energetyki są wystarczające w horyzoncie 2Ń5Ń). 
 
Program V(E), pomostowy. Program dwóch wielkich transferów 
paliwowych do segmentu ródeł wytwórczych energii elektrycznej 
(kogeneracyjnych, poligeneracyjnych) w energetyce prosumenckiej, 
przede wszystkim przemysłowej i budynkowej. Są toŚ transfer gazu 
ziemnego z rynku ciepła oraz transfer paliw z rynku transportowego. 
 

Program VI(EE), pomostowy. Program harmonizacji zasobów:  
zdolno ci wytwórczych w blokach  zdolno ci wydobywczych 
w kopalniach i  zdolno ci przesyłowych w sieciach (konieczna jest 
oczywi cie odrębna harmonizacja zdolno ci wytwórczych w blokach 
i zdolno ci wydobywczych w kopalniach dla węgla kamiennego i dla 
węgla brunatnego) 



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) 

 
Model/rozwiązania (łączące w nowy, na gruncie energetyki, sposóbŚ 

 ekonomię/finansowanie, zarządzanie/organizację) takie jakŚ 
 joint venture, private equity, PPP, spółdzielczo ć, outsorcing, franczyza, 

inne sieciowe struktury organizacyjno-zarządcze 

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


