
Energiewende w Niemieczech 
Obywatelska energetyka rozproszona 



• Większość Nie ów jest przeko a a, że za hodzą zmiany 

klimatyczne i działal ość złowieka jest przy zy ą zęś i ty h 
zmian, szczególnie emisja gazów cieplarnianych. 

• Większość Nie ów jest przeko a a, że energetyka jądrowa 
opiera się a te h ologii związa ej z duży  rysikie  i ie jest 
opa owa a do koń a. Pro le  ezpie z ego składowa ia 
odpadów promieniotwórczych nie jest rozwiąza y. 

 

• Większość Nie ów jest przeko a a, że drogą ku ezpie z ej  
i opła al ej energii jest korzysta ie ze źródeł od awial y h.  



Ko kret e i sta il e ele „E ergiewe de” 



Ko kret e i sta il e ele „E ergiewe de” 

• Za k ię ie wszystki h elektrow i jądrowy h do koń a roku . 

  

• Redukcja emisji CO2 względe  roku : 
 2020 o 40 %, 2050 o 80-95 %, 

 

• Wzrost udziału OZE w produk ji e ergii elektry z ej: 
 2020 na 35 %, 2050 na 80 % 

 

• Reduk ja zuży ia e ergii koń owej względe  roku   
 do roku 2050: 

• w iepłow i twie o  % 

• w transporcie o 40 %.  



Podstawowe kierunki wsparcia: 

1. Ustawa o energii odnawialnej, 

  

2. Wsparcie dla prosumentów, 

 

3. Wsparcie i i jatyw o ywatelski h, p. spółdziel ie 
energetyczne, model OZE dla lokatorów (Mieterstrom),  



Ustawa o energii odnawialnej 



Mo  zai stalowa a w OZE według inwestorów 

  

Korporacje Energetyczne 

Energetyka Obywatelska 

Inwestorzy  

instytucyjne i 

strategiczne  



Zamykanie  

Elektrow i Jądrowy h 

Brokdorf    2021 

Emsland    2022 

Grohnde    2021 

Philippsburg 2  2019 

Neckarwestheim 2  2022 

Isar 2   2022 

Grundremingen C   2021  

1. Brunsbüttel 

2. Unterweser 

3. Krümmel 

4. Philippsburg 1 

5. Neckarwestheim 1  

6. Isar 1 

7. Grundremmingen B 

8. Biblis A 

9. Biblis B 

10.Grafenrheinfeld 

Za k ięte już  



Redukcja emisji niskiej (PM 10, PM 2,5): 

PM 10 Śred ia ro z a  

 
PM ,  Śred ia ro z a  

 



Redukcja emisji niskiej 

Zmiany w stosunku do roku basowego 1990/1995 w procentach  

PM 10 PM 2,5 CO         

SO2          NMVOC NOx      NH3 

Pyły zawieszo e 



Struktura zuży ia e ergii pierwot ej w roku 2017 

13.525 PJ  

Pozostałe 

OZE 

Atom 

Węgiel ru at y 

Węgiel ka ie y 

Olej naftowy 

Gaz ziemny 



Struktura  produkcji energii elektrycznej w roku 2017: 

Atom 

Węgiel ru at y Węgiel ka ie y 

Biomasa 

Wiatr 

Woda 

PV 

Gaz ziemny 

Atom 

Inne OZE 

Pozostałe 

654,2 TWh 



Koszty produkcji energii elektrycznej (ct/kWh, dane 2013/2014)  

Atom  10,9 19,5 DIW 2013    

Węgiel ru at y 3,8 5,3 Fraunhofer ISE 2013 

Węgiel ka ie y 6,6 8,0 Fraunhofer ISE 2013 

Wiatr Onshore 5,2 9,1 IE Leipzig 2014 

Woda  4,9 19,8 IAEW 2014 

PV  9,6 16,5 ZSW 2014 

Gaz ziemny (GuD) 7,5 9,8 Fraunhofer ISE 2013 



Redukcja emisji gazów cieplarnianych  
w ramach konwencji klimatycznej ONZ  

Po zątek :    1.251 mil. t 

Wynik 2016:    906 mil. t (- 345 mil. t) 

Cel 2020:    751 mil. t (- 500 mil. t) 



Udział OZE w reduk ji gazów cieplarnianych 

1990: 27,8 mil. t   2016: 160,5 mil. t 

Ogro y udział energii elektrycznej,  
a brak wyraź ego wzrostu udziału OZE  
w iepłow i twie i transporcie.  



Zuży ie OZE w iepłow i twie 

Energia cieplna 2016:     1.256 TWh  
 w tym z OZE:     168 TWh = 13,4 % (2015: 13,5 %)  

Energia elektryczna 2017:     654 TWh  
 w tym z OZE:     236,1 TWh = 36,1 % (2016: 31,6 %) 



Energetyka Obywatelska 

PROSUMENT   

• Producent,  

• Konsument oraz 

• Dawca kapitału w jednej osobie. 

 

Niezależny, ale samotny: 

• Cała odpowiedzialność finansowa, 

• Zwykle jeden rodzaj energii – mniejsza niezależność, 
• Samotny w negocjacjach z urzędnikami, 
• Ograniczona wiedza techniczna,  

• Podejrzewany przez sąsiadów.  



Energetyka Obywatelska 

…do Spółdziel i Energetycznej 

Wolnorynkowa działalność gospodarcza  
w celu stabilnego zaopatrzenia członków Spółdzielni  
prądem i ciepłem przy niskich cenach!  

• Możliwość kombinacji rodzajów OZE uzupełniających się, 

• Wysoka akceptacja projektów OZE przez społeczność lokalną,  

• Ograniczenie odpowiedzialności finansowej członków Spółdzielni  
do wysokości udziałów, 

• Bezpieczeństwo przed upadłością, 

• Większa zdolność kredytowa,  

• Mocna pozycja w negocjacjach z bankami i urzędami,  

• Szeroka wiedza techniczna i prawna. 



Spółdziel ia jest trady yj ą for ą zaa gażowa ia o ywatelskiego  

Pierwsza Spółdziel ia w Pols e  
założo a w roku 1816 przez  

Sta isława Staszi a 
 

Hrubieszowskie Towarzystwo  

Rol i zego Ratowa ia się Wspól ie  
w Niesz zęś ia h 

Demokratyczne zasady: 

• Każdy zło ek a jede  głos, iezależ ie 
od iloś i udziałów, 

• W radzie adzor zej i w zarządzie siedzą 
tylko zło kowie spółdziel i, 

• Czło ka i rów ież ogą yć p. Rol i ze 
koła produ e kie i gminy, 

• Zyski ze sprzedaży adwyżek e ergii dla 

rozwoju spółdziel i i owy h projektów, 

• Spółdziel ia jest bardzo odporna na 

upadłość.  



Friedrich Wilhelm Raiffeisen Energie eG Großbardorf  

Li z a ieszkań ów:   946  

Inwestycje 2005/2012:            ok. 15.000.000 EUR 

Zlecenia dla firm regionalnych:   ok.   4.000.000 EUR/rok 

Dodatkowe obroty biomasy w regionie: ok.      400.000 EUR/rok 

Dodatkowe podatki dla gminy:  ok.        60.000 EUR/rok    

Zysk ze sprzedaży adwyżek prądu: ok.   2.000.000 EUR/rok  

Stałe iejs a pra y:   2 

Friedrich 

Wilhelm Raiffeisen 

Przyrost wartoś i doda ej w regio ie:  
ok. 3.500.000 EUR/rok 



• Stabilne dostawy energii elektrycznej i ciepła,  

• Niskie i stabilne ceny energii, 

• Dodatkowe przychody i przyrost wartości dodanej, 

• Tworzenie lokalnych miejsc pracy, 

• Wysoka akceptacja projektów OZE, 

• Bezpieczeństwo finansowe, 

• Efektywne wykorzystanie wszystkich lokalnych zasobów, 

• Ochrona środowiska. 

Co daje spółdziel ia e ergety z a? 



Inteligentne sieci iepłow i ze: Solar District Heating 
http://solar-district-heating.eu/pl/SDHplus/dlasamorz%C4%85d%C3%B3w.aspx  
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Dziękuję  

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec Warszawa 

ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa,  

 022 5841 912, wi-2@wars.diplo.de 

Matthias Rehm 


