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 Integracja programów rozwojowych i 
modernizacyjnych w jeden spójny projekt 

 Prezentacja możliwo ci i potencjału 
związanego z energetyką prosumencką i OZE 

 Próba wdrożenia założeń pakietów „3x20”, 
„PK 2030” oraz „Energetycznej Mapy 
śrogowej 2050” w postaci realizacji 
projektów 

 Zwiększenie wiadomo ci społecznej poprzez 
działania edukacyjne 
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 śo zadań Lidera Projektu należy: 
 Unifikacja pod kątem formalnym poszczególnych 

czę ci projektu  
 Okre lenie najważniejszych dokumentów 

źródłowych 

 Koordynacja i nadzór nad cząstkowymi etapami 
pracy 

 Nadzór nad źródłami, dokumentacją, 
wizualizacją postępu i prezentacją wyniku 

 Wyszukiwanie celów i możliwo ci realizacji i 
finansowania projektów: 
 Istniejące firmy przemysłowe 

 Inicjatywy typu start-up 

 rodki z budżetu państwa i funduszy unijnych 
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Przemysł 
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Lider:  Michał Pomykoł 
 



 Audyt energetyczny: 

• Ocena efektywno ci energetycznej pod kątem 
źródeł energii oraz procesów produkcyjnych 

• Analiza wła ciwo ci energetycznych procesu 
przemysłowego 

• Poszukiwanie usprawnień w kierunku zmniejszenia 
zużycia energii (energia odpadowa, systemy 
zarządzania produkcją) 

• Ocena opłacalno ci usprawnień wraz z analizą 
ekonomiczną przedsięwzięcia  
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Elementy planowanego audytu energetycznego 
wielkiego przemysłu: 
1° - DSM: 
Wykorzystanie mechanizmów DSM w celu redukcji 
maksymalnych obciążeń szczytowych/zwiększenia obciążenia w 
okresach dolin.  
Efektywna implementacja programów śSMmożliwa jest tylko w 
przypadku rozwoju infrastruktury sieciowej budowanej w 
oparciu o strukturę Smart Grid. 
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Elementy planowanego audytu energetycznego 
wielkiego przemysłu: 
2° - Efektywność energetyczna: 
Efektywne wykorzystanie energii ma na celu zmniejszenie ilo ci 
energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług w 
przemy le. Przykładem zwiększenia efektywno ci 
energetycznej może być: 
- zastosowanie nowoczesnych sterowników do napędów 
maszyn, 
- odzyskiwanie ciepła z urządzeń, które je wydzielają podczas 
pracy, 
- wymiana źródeł wiatła wykorzystujące energooszczędne 
diody LED. 
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Elementy planowanego audytu energetycznego wielkiego 
przemysłu: 
3° - Odnawialne źródła energii: 
Zastosowanie OZE, odpadów przemysłowych, pomp ciepła oraz 
ciepła odpadowego w celach energetycznych do ograniczenia 
zapotrzebowania na moc z systemu. Analiza wpływu OZE w 
przemy le na grafik obciążenia dobowego – dążenie do 
ustabilizowania obciążenia w systemie. 

4° - Autogeneracja: 
Wybudowanie małej siłowni w technologii wysokosprawnej 
kogeneracji pozwoli na: 
- obniżenie zużycia energii pierwotnej,  
- obniżenie tzw. "base load" energii elektrycznej i ciepła. 
Taka siłownia może być zasilana gazem, a podczas swojej pracy 
przetwarza ponad 80% energii pierwotnej na energię 
elektryczną i ciepło. 
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Elementy planowanego audytu energetycznego 
wielkiego przemysłu: 

 

5° - Smart grid: 
Śentralny system sterowania (SŚAśA przemysłowa): 
- stałe pozyskiwanie danych obiektowych (również dla potrzeb 
DSM), 
- kontrola i korekta pracy monitorowanych obiektów, 
- stałe ulepszanie istniejącego już systemu. 
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Obszary wiejskie 
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Lider:  Wojciech Górny 
 



 
• Modernizacja gospodarstw średnio-towarowych 

oraz wdrożenia mikrobiogazowni utylizacyjno-
rolniczych: 
 

• Możliwo ć pracy gospodarstwa w trybie semi off grid 
• Samowystarczalna energetycznie wie  
• Zasobnik energii chemicznej w postaci magazynu 

biogazu 
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Etapy modernizacji: 
- śobór źródła odnawialnego 
- Wymiana o wietlenia 
- Gruntowna termomodernizacja budynku 
- Wdrożenie systemu zarządzającego 

 
 



 
• Wprowadzenie systemu zarządzania odbiorami w gospodarstwie 

domowym: 
• Wyrównanie obciążenia dobowego 

• Obniżenie rachunków za prąd 

• Zmniejszenie koniecznej ilości akumulatorów 
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Rolnictwo energetyczne 
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Lider:  Krzysztof Musioł 
 



Pogram III (RE), rozwojowy. Segmenty:  
 
1° - Wirtualna elektrownia ze źródłem wiatrowym klasy 2 MW i  

biogazownią klasy 1 MW z magazynem biogazu klasy  
       8 MWh energii chemicznej jako źródłem regulacyjnym,  

 
2° - Region wiejski samowystarczalny energetycznie 

(województwo, opcjonalnie: Warmińsko-mazurskie, 
Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, więtokrzyskie)  

 
Gospodarstwa wielkotowarowe rolne: 

Liczba gospodarstw wielkotowarowych ~9tys: 
 

Zapotrzebowanie na moc elektryczną >100kW 
(PB1 100-200kW, PB2 >200kW), 

 
Powierzchnia gospodarstwa > 100ha  

(PB1 50-200ha, PB2 >200ha). 
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   Celem jest rozwój obszarów Polski, w tym przede  

Wszystkim regionów mniej uprzemysłowionych  
i mniej rozwiniętych znajdujących się na terenach 
wschodnich kraju. 

 

   Wykorzystanie 1/5 gruntów ornych na terenie Polski,  

może zapewnić wytworzenie 20mld3 biogazu,  

co z kolei daje 100TWh energii elektrycznej w  
skali roku. Energię tę  
można wykorzystywać  
za pomocą biogazowni  

klasy 1MW. 

 

   Dodatkowym źródłem  
energii elektrycznej w  

regionie byłaby  
wirtualna elektrownia  

wiatrowa klasy 2MW. 
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    W celu magazynowania paliwa dla agregatu kogeneracyjnego, 
wykorzystany zostanie zbiornik na biogaz o pojemności 1600m3, 
co daje rezerwę 8MWh energii chemicznej. Dzięki magazynowi, 
znacznie poprawiona zostanie możliwość regulacji pracy 
agregatu.  

    Dzięki możliwościom regulacyjnym agregatu 
kogeneracyjnego i połączeniem z elektrownią wiatrową za 
pomocą sieci teleinformatycznej, możemy elastycznie 
współpracować z systemem elektroenergetycznym i wpłynąć 
na profil  dobowego zapotrzebowania KSE na energię 
elektryczną.  
 
 



Obszary miejskie 
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Lider:  Tomasz Kuźnik 
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Raport 2.2.04  
Łukasz Kordas 

Bilans Energetyczny 2050 dla 

miasta Bielsko-Biała 



Pokazanie pozytywnego wpływu EV i CarSharingu na rodowisko; Analiza 
wprowadzenia stacji ładowań;  Aspekty techniczne wdrażania pomysłu 

Zmniejszenie opłat; zwiększenie komfortu życia; zwiększenie efektywno ci 
o wietlenia; zmniejszenie zapotrzebowania na energię el. i ciepło; 
ograniczenie emisyjno ci;  termomodernizacja budynków;  stosowanie odp. 
o wietlenia 

Gospodarka odpadami; wprowadzenie strefy niskoemisyjnej; przyłączenie 
do sieci ciepłowniczej; zachęcenie do korzystania z transportu miejskiego; 
oszacowanie potencjału wykorzystania wiatru, PV oraz biomasy 

Wykorzystanie technologii w potencjalnych zasobach energii prosumenckiej 
(energia elektryczna, paliwa, ciepło) 

Zmniejszenie opłat; zwiększenie komfortu życia; zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię el. i ciepło; ograniczenie emisyjno ci;  
termomodernizacja budynków;  stosowanie odp. o wietlenia wraz z 
automatyką 

 

 Segment I  

Dom, kamienica, budynek użyteczności publicznej 
 
 
 
 Segment II  

Blok mieszkalny, osiedle mieszkalne 
 
 

 
 Segment III  

Ochrona środowiska 
 
 
 
 Segment IV  

Transport 
 
 
 Segment V  

Smart Grid 
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Program pomostowy –  
Bezinwestycyjne zasoby WEK 
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Lider:  Michał Maciejewski 
 



1° - zasoby bezinwestycyjne 
gazownictwa i sektora paliw 
płynnych  

 Obecne zużycie około 15,8(10) mld m3/a 

 Import na poziomie 10 mld m3 

 Budowa terminalu LNG winouj cie 

 Wzrost udziału gazownictwa z 3% do 9% 

 Szacunkowy transfer gazu: 8 mld m3 

 Gazowe instalacje prosumenckie – 100 TWh/a 
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2° - transfer gazu ziemnego 
 Redukcja wykorzystania paliw kopalnych zgodnie z doktryną 

Energetyczna Mapa śrogowa 2050 mająca na celu redukcje 
gazów cieplarnianych o 80-95%, 

 Wykorzystanie gazu ziemnego w prosumenckiej produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej,  

 Wykorzystanie mikrokogeneracji MCHP XRGI (Micro Co-
Generation of Heat and Power) – pozwalająca na mniejsze  

(60% – 70%) zużycie paliw niż przy wykorzystaniu go oddzielnie do 
produkcji ciepła i energii elektrycznej 
 

 Wykorzystanie ogniw paliwowych typu MCFC – ogniwa węglowe, 
używane są do produkcji w elektrowni małej i redniej mocy. 
Wysoka temperatura reakcji zachodzącej w ogniwie pozwala na 
stosowanie szerokiego wachlarza paliw (gaz ziemny, benzyna, 
wodór, propan). 
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3° - transfer paliw płynnych 
(transportowych) do autogeneracji 
przemysłowej i energetyki budynkowej 
Redukcja zużycia paliw transportowych poprzez 

 Stosowanie technologii prosumenckich (instalacje PV, turbiny 
wiatrowe itp.) 

Wykorzystanie potencjału wytwórczego paliw płynnych 
pozyskanych z sektora transportowego w energetyce 
prosumenckiej 

 Redukcja zużycia ciepła i energii elektrycznej w zakładach 
przemysłowych 

 Kogeneracja gazowa 

 śuże źródła PV i wiatrowe (wykorzystywane w car sharing’u) 

 Prosumenckie instalacje energetyczne (agregaty 
kogeneracyjne) 
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