
Gliwice, 25 kwietnia 2017 

Prosument przemysłowy

na rynku energii elektrycznej.

Perspektywy rozwojowe segmentu rynkowego prosumentów 

przemysłowych w Polsce w świetle pierwszych doświadczeń 

niezależnego inwestora.



chłodnia Gdańsk





• chłodnia składowa oddana do użytkowania w 2014 r.;

• 4 komory chłodnicze, 30 tys. palet na 5 poziomach;

• roczne zużycie energii 2,2 GWh;

• oczekiwanie na uruchomienie dofinansowania sektorowego.

Gdańsk

• 14 tys. palet; dach 7.500 m2

• roczne zużycie energii 2,7 GWh;

• system PV 814 kWp, produkcja 700 kWh;

• inwestycja - remont dachu 350 tys. €, PV 1 mln €;

• oczekiwany zwrot z inwestycji 10 lat;

• partnerstwo: Port Rotterdam, Samskip, Zon Exploitatie Nederland (NI).

Rotterdam
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Wymeswold 33 MW

zakłady mięsne Tulip 1,3 MW



ceny, polityka, subsydia, finansowanie



Eurostat dane za 1 poł. 2016



PL UK

• ustawa OZE

• aukcja OZE (koszt 

wsparcia w aukcji 2017 = 

16,1 mld zł)

• technologie 

faworyzowane i 

zwalczane

• dotacje UE

• ograniczony dostęp do 

finansowania bankowego

• system FIT, FIP i RO 

(świadectwa pochodzenia) 

był motorem rozwoju

• zmiany polityki rządu po 

wyborach 2015 

(ograniczenie wsparcia)

• kluczowe zmiany w 2016

• ewolucja modeli 

biznesowych (w kierunku 

PPA)

NL

• system wsparcia SDE+ 

(FIP, 15 letni kontrakt 

różnicowy)

• 12 mld € budżet na 2017

• program trwa od 2011 r.



(…) główny nacisk został położony na technologie wykorzystujące biogaz (głównie rolniczy,

a także powstały na składowiskach odpadów i oczyszczalniach ścieków), biomasę, odpady oraz

hydroenergetykę. Projektodawca zdecydował się również na umożliwienie powstania instalacji

fotowoltaicznych, pomimo iż instalacje te nie były pierwotnie brane pod uwagę w KPD. Niemniej

jednak z uwagi na szybki proces realizacji inwestycji, a także z uwagi na fakt, iż instalacje te

dostarczają energię elektryczną w szczytowym okresie zapotrzebowania, ze szczególnym

uwzględnieniem okresu letniego, rozwój instalacji fotowoltaicznych (w odpowiednim zakresie)

jest pożądany z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Potrzeba zapewnienia

odpowiedniej generacji energii elektrycznej w okresie letnim jest szczególnie istotna w

kontekście sytuacji, która miała miejsce w Polsce w sierpniu 2015 r. Należy podkreślić, iż

projektodawca zakłada także powstanie istotnej ilości projektów wiatrowych.

z uzasadnienia projektu Rozporządzenia RM o aukcji OZE 2017



PV i OZE

nasze miejsce



PL UK

• moc 193 MW

• 17,5 tys. instalacji

• 25 > 1 MW (30,4 MW)

• moc KSE 40 GW

• podaż en. pierw. 95 Mtoe

• moc 11,6 GW 

• 904,1 tys. instalacji

• 422 > 5 MW (5,5 GW)

• moc KSE 97 GW

• podaż en. pierw. 180 Mtoe

źródła: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, URE, beis.gov.uk, Energy Statistics Yearbook (ONZ), pvmagazine

NL

• moc 2 GW

• ok. 70% mikroinstalacje

• moc KSE 32 GW

• podaż en. pierw. 72 Mtoe



PL UK

źródło: MAE raporty krajowe

NL



w 2016 na całym świecie 

zainstalowano systemy PV o mocy 

75 GW

najwięcej ze wszystkich technologii 

OZE

źródło: Bloomberg New Energy Finance (BNEF)



Prosument przemysłowy

• odbiorca z grupy taryf B lub C

• analizujący kwestie zużycia energii i otoczenie rynkowe

• dysponujący zdolnością finansową do inwestycji 

wykraczających poza obszar związany bezpośrednio z 

produkcją

lub

• skłonny do współpracy z inwestorem zewnętrznym i 

odbioru energii



zakończenie



Zakład Bentley w Crewe (UK)

2013 

dachowa instalacja PV o mocy 5 MW

2017 

planowana instalacja PV na parkingach zakładowych dla 2.000 aut o 
mocy blisko 3 MW



dziękuję za uwagę

piotr@fvenergia.pl

+48 602 260 726


