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Sieć nieregularna nN w miastach

Sieć ze „zredukowanymi” ciągami nN, zasilająca mieszaną zabudowę osiedlową, 

z blokami mieszkalnymi i domami jednorodzinnymi

Istniejący model indywidualnych umów Zapis w fakturze

Indywidualne taryfy G Zbiorcza taryfa B



Istota transformacji energetycznej budownictwa

1. Duży udział wymuszonej produkcji energii odnawialnej nie może 

być (nie powinien być) wykorzystywany tak jak obecnie

2. Potrzeba radykalnej zmiany rynku energii (rynek wschodzący 1 i 2)

3. Jest to nie tylko kwestia technologii (możliwości już istnieją), ale 

również zmiany nawyków, mentalności ale przede wszystkim 

polityki.

❑ scentralizowane planowanie

❑ bilansowanie za pomocą elektrowni 

węglowych

❑ rynek mocy

❑ terminale dostępowe na osłonach

❑ zarządzanie zużyciem

❑ pakietowy zakup energii (blockchain)

❑ usługi energetyczne



Istota transformacji energetycznej budownictwa – monizm energetyczny

Potrzeba modeli (również biznesowych) – w pierwszym okresie transformacji 



Bilans mocy referencyjnej grupy bloków mieszkalnych

Bloki 5-kondygnacyjne (200 mieszkań) – zasilane z transformatora SN/nN

Profil zapotrzebowania 

Uporządkowany roczny profil zapotrzebowania 



Bilans mocy referencyjnej grupy bloków mieszkalnych

Bilans mocy 

Uporządkowany 

roczny profil obciążenia 



Bilans mocy referencyjnej grupy bloków mieszkalnych

11.01.2017 19.06.2017

11.01.2017 - 18.01.2017 19.06.2017 - 26.06.2017 

- pakietowy zakup energii

- wykorzystanie istniejących (budowanych) agregatów, UPS-ów
Rynek wschodzący: 



Superjednostka (centrum Katowic) – studium przypadku 1

1,7 GWh

Zmiana taryf G na taryfę B

Ciepło grzewcze

przed termomodernizacją:

275 tys. PLN.

9,9 GWh 2,5 mln PLN

po termomodernizacjach:

3,5 GWh 0,9 mln PLN

295 kWh/m2

105 kWh/m2



Spółdzielnia Mieszkaniowa Stare Gliwice – studium przypadku 2

2,1 GWh

Zmiana taryf G na taryfę B

Ciepło grzewcze + CWU

przed modernizacją:

370 tys. PLN.

4,4 GWh 1,1 mln PLN

po modernizacjach:

3,8 GWh 0,8 mln PLN

81 kWh/m2

69 kWh/m2

System SyNiS 



Wspólnota mieszkaniowa 1 – studium przypadku 3

120 MWh 20 tys. PLN.

Zmiana taryf G na taryfę B

Zużycie roczne

MWh

Roczny koszt

tys. PLN

Koszt 

jednostkowy 

PLN/MWh

Jednostkowe 

zużycie roczne

Ciepło grzewcze

252,3 70 280

90 kWh/m2Koszty stałe (70%) 49 194

Koszty zmienne (30%) 21 83

Ciepło CWU 54 14,9 280 458 kWh/os

Energia elektryczna, 

mieszkańcy
112 80,6 720

2 

MWh/mieszkanie  

Energia elektryczna, 

potrzeby wspólne
10,1 5,8 585

180 

kWh/mieszkanie  

Gaz 85,5 21,5 251 724 kWh/os



Wspólnota mieszkaniowa 1 – studium przypadku 3

Zużycie ciepła grzewczego Zużycie ciepła CWU 

Zużycie energii elektrycznej 

w części wspólnej Zużycie gazu w kuchniach gazowych 



Wspólnota mieszkaniowa 2 – studium przypadku 4

Zużycie roczne, MWh Jednostkowe zużycie roczne

Ciepło grzewcze 215 300 kWh/m2

Ciepło CWU 36 1200 kWh/os

Energia elektryczna 20+161 4 MWh/mieszkanie 

Gaz 180 20 MWh/mieszkanie
1 energia na cele grzewcze w mieszkaniu ogrzewanym piecem akumulacyjnym

36 MWh 6 tys. PLN.

Zmiana taryf G na taryfę B



Osiedle deweloperskie Ogrody Królowej Bony – studium przypadku 5

0,9 GWh

Zmiana taryf G na taryfę B

150 tys. PLN.



Nowy model biznesowy dewelopera

Model prosumencki budownictwa (PV, pompy ciepła, …)

Developer:

❑ wzrost cen zbytu mieszkań

Mieszkańcy:

❑ mniejsze koszty utrzymania

❑ zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego

❑ wyższe ceny mieszkania wyposażonego w infrastrukturę

energetyczna



Nowy model biznesowy dewelopera

Budowa drugiej „nogi” biznesu deweloperskiego w postaci

infrastruktury energetycznej (i nie tylko) osiedla deweloperskiego

Developer:

❑ wzrost cen zbytu mieszkań

❑ inwestycja we własną infrastrukturę z perspektywą stałego dochodu

❑ małe ryzyko inwestycyjne – (pewność odbioru usług energetycznych)

pod warunkiem optymalizacji źródeł, czyli minimalizacji przepływów

na osłonie OK2

Mieszkańcy:

❑ wyższa jakość usług energetycznych za przystępną cenę

❑ zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego



Nowy model biznesowy dewelopera

Ekspansja biznesu energetycznego (rozwinięcie drugiej „nogi”

biznesu energetycznego)

Developer:

❑ założenie agresywnej strategii rynkowej sprzedaży energii

❑ budowa funkcjonalności: operatorstwo, sprzedaż, franchisng –

perspektywa wyższych dochodów

❑ duże ryzyko inwestycyjne – brak pewności odbioru usług

energetycznych

Otoczenie sieciowe:

❑ wyższa jakość usług energetycznych za przystępną cenę

❑ zwiększeniem bezpieczeństwa energetycznego



Bilanse energetyczne osiedla deweloperskiego

Bilans mocy 

- źródło PV - 350 kW (350 MWh)

Bilans mocy 

- źródło PV - 350 kW (350 MWh)

- źródło trójgeneracyjne 2x50 kW

Uporządkowany 

roczny profil obciążenia

- źródło PV 350 kW

- źródło trójgeneracyjne 2x50 

kW



Roczny bilans energii elektrycznej dla osiedla deweloperskiego (900 MWh)

Struktura źródeł
Saldo

MWh

Nadwyżka

MWh

Deficyt 

MWh

Moc 

szczytowa1

kW

Bez źródeł -900 0 900 -220

Źródła PV (350 kW) -550 120 670 280

Źródła PV (350 kW), źródło trójgeneracyjne 100 

kW – tryb regulacyjno-bilansujący
30 1780 150 320

Źródła PV (350 kW), źródło trójgeneracyjne 100 

kW – tryb maksymalna produkcja
140 290 150 370

Źródła PV (350 kW), źródło trójgeneracyjne 600 

kW, pompy ciepła 400 kW

– tryb regulacyjno-bilansujący

-50 50 100 470

Źródła PV (350 kW), źródło trójgeneracyjne 600 

kW, pompy ciepła 400 kW

– tryb maksymalna produkcja

1120 1020 100 670

1 znak „-” dla obciążenia, znak „+” dla produkcji



Wnioski praktyczne

1. Istniejący model indywidualny umów (w przypadku budownictwa 
wielorodzinnego) należy uznać za całkowicie nieracjonalny

2. Obecne zapotrzebowanie na energię elektryczną spółdzielni/wspólnoty 
mieszkaniowej wynosi około 20 % potrzeb energetycznych. Pozostała część 
rozliczana jest przez spółdzielnię/administratora (firmę zewnętrzną)

3. Skalowalność zagadnienia pozwala wykorzystać rozwiązania w dużej części 
budownictwa wielorodzinnego. Istnieje bardzo daleko posunięta typizacja 
budownictwa wielorodzinnego

4. Ze względu na skalowalność rozwiązań istnieje bardzo duży potencjał budowy 
przemysłu i rynku usług dla potrzeb rewitalizacji energetycznej budownictwa 
wielorodzinnego. 

5. Spółdzielnie i wspólnoty tworzą w naturalny sposób środowisko o bardzo dużym 
potencjale dyfuzji innowacji przełomowych. (Pod warunkiem pokonania deficytu 
kapitału społecznego)

6. Rozwój od mikroekonomii do makroekonomii (efektywność, podejście holistyczne)



Politechnika 

Śląska
Centrum Energetyki 

Prosumenckiej

Gliwice, 25 września 2018

Spółdzielnia energetyczna 
dopełniająca spółdzielnię/wspólnotę mieszkaniową 

oraz budownictwo deweloperskie
dr inż. Krzysztof Bodzek 

Konwersatorium Inteligentna Energetyka

Sekcja Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych Oddział Gliwicki SEP 

22

Temat przewodni

Dziękuję za uwagę


