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WYTWORZYĆ ZA POMOCĄ RPO 2014÷2020 (I INNYCH 
PROGRAMÓW WSPARCIA) ŚLĄSKĄ INTELIGENTNĄ SPECJALIZACJĘ: 

ENERGETYKĘ PROSUMENCKĄ  ZDOLNĄ 
PO 2020 ROKU DO ROZWOJU BEZ WSPARCIA 

Nigdy dotąd w  historii nie zaistniała ogólnie w  gospodarce koincydencja czynników 
prorozwojowych i potrzeb restrukturyzacyjnych tak silna jak obecna i dająca się zognisko-
wać w jednym miejscu, mianowicie w energetyce prosumenckiej. Dlatego właśnie w tym 
obszarze pojawiają się najważniejsze determinanty  rozwoju miast. Tworzy je konwergen-
cja odnawialnych źródeł energii (budynkowe ogniwa PV; mikrowiatraki; kolektory sło-
neczne i pompy ciepła; …), dalej technologii nisko-energetycznych (między innymi takich 
jak dom pasywny i głęboka termomdernizacja budynków istniejących, ale także samochód 
elektryczny), ponadto nowych technologii ochrony środowiska (różnorodne technologie 
biogazowe, w tym utylizacyjne); wreszcie rozległej i zróżnicowanej inteligentnej infrastruk-
tury do zarządzania energią. Przebudowa energetyki w kierunku prosumenckiej oznacza 
w  rezultacie odchodzenie od paliw kopalnych, pójście w  kierunku wykorzystania lokal-
nych zasobów energetycznych oraz inteligentnych systemów zarządzania tymi zasobami, 
w tym w szczególności systemów smart grid HAN (Home Area Networks), smart EV (Elec-
tric Vehicle), smart city, itp. Tu tkwi wielki potencjał innowacyjności w polityce miejskiej po 
2014 roku.

TEZA

Po 2020 roku nie będą dopuszczalne w  UE żadne mechanizmy naruszające 
konkurencję w energetyce, czyli energetyka WEK1 musi ponosić pełne koszty zewnętrzne 
(nie będzie mogła korzystać z  derogacji w  tym zakresie), a  energetyka OZE/URE nie 
będzie mogła korzystać ze wsparcia publicznego. Właściwe ukształtowanie RPO w tym 
kontekście (zapewnienie efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie 
budżetowej 2014÷2020 przeznaczonych na przebudowę energetyki) wymaga właściwego 
odwzorowania (opisania) procesów, które już się rozpoczęły, ale nie są jeszcze właściwie 
zidentyfikowane. Największe znaczenie mają pod tym względem dwa działania. Są to:

1. Inwentaryzacja (choćby wyrywkowa) inwestycji/działań w  obszarze energetyki pro-
sumenckiej, rozumianej w  szerokim sensie, zał. 2. Zwłaszcza inwentaryzacja obej-
mująca, między innymi, takie zróżnicowane segmenty jak: użytkowanie i  produk-
cja energii elektrycznej oraz ciepła, wykorzystanie odpadów, DSM (Demand Side 
Managament. Demand Response), rezerwa mocy w układach gwarantowanego zasi-
lania. Inwentaryzacja ta powinna pokazywać potencjał energetyki prosumenckiej, czyli 
powinna stanowić punkt wyjścia do kształtowania Projektów w RPO 2014÷2020.

2. Identyfikacja kształtującego się nowego układu sił, czyli nowych interesariuszy (pro-
sumentów – inwestorów; przedsiębiorców – dostawców urządzeń; przedsiębiorców 

1 W artykule stosuje się w szczególności następujące akronimy: WEK – wielkoskalowa energetyka korporacyjna; 
OZE – odnawialne źródła energii; URE – urządzenia rozproszonej energetyki; MOA – mikrowiatrak, ogniwo 
PV, bateria akumulatorów; EV – electric vehicle.
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– dostawców usług; samorządów – inwestorów w obszarze zadań własnych; banków 
dedykujących energetyce prosumenckiej odpowiednie produkty bankowe; …), zał. 3. 
Identyfikacja ta powinna przede wszystkim pokazywać tych interesariuszy, którzy są 
już zdolni (pod względem świadomości i posiadanego know how, także pod wzglę-
dem stopnia zorganizowania) do uczestnictwa w przebudowie energetyki za pomocą 
nowych technologii.

3. Inwentaryzacja oraz identyfikacja (o których mowa w p. 1 i 2, odpowiednio) uprawdo-
podobniają prawdziwość tezy, że energetyka WEK i prosumencka mogą w Polsce 
po 2020 roku funkcjonować w jednolitym środowisku regulacyjnym, bez ryzyka 
utraty bezpieczeństwa energetycznego.

4. Jednolite środowisko regulacyjne oznacza, że inwestorzy w energetyce WEK nie mają 
gwarancji zwrotu kapitału (chodzi tu zarówno o  regulacje prawne jak i  o  politykę 
energetyczną). Prosumenci ponoszą natomiast ryzyko złych decyzji, przede wszystkim 
w takim sensie jak obecnie ma to miejsce w zakresie zaspakajania potrzeb: mieszka-
niowych, żywnościowych i  innych, na silnie-konkurencyjnych rynkach: budowlanym, 
samochodowym, AGD, komputerowym, żywnościowym, …. Również w sensie, który 
dotyczy inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców – małych i średnich, a także 
w „wielkim” przemyśle – w biznesie podstawowym. Potrzeba wytworzenia zdolności 
funkcjonowania energetyki WEK i prosumenckiej w jednolitym środowisku regulacyj-
nym powinna być główną przesłanką kształtowania systemów wsparcia przebudowy 
energetyki w ramach RPO 2014÷2020.     

TRUDNA DIAGNOZA DOTYCZĄCA KRAJOWEJ ENERGETYKI SEKTOROWEJ

Korporacje energetyczne (WEK – wielkoskalowa energetyka korporacyjna) w sojuszu 
z  politykami ustabilizowały w  ostatnich sześciu latach (2006÷2012) „kolonizacyjno-
fiskalny” model funkcjonowania polskiej energetyki, którego istotą jest: kupować 
głównie za granicą, sprzedawać tylko na rynek wewnętrzny, i  pobierać podatki. 
Jest to model, który Polska broni z nadzwyczajną determinacją w UE dążącej do wyjścia 
z  niego (UE stawia na efektywność energetyczną, na własne zasoby OZE, na smart 
grid, …). Polski model, to import paliw (rocznie: 22 mln ton ropy naftowej, 10 mld m3 
gazu ziemnego, a nawet 12 mln ton netto węgla kamiennego i 4 mln ton biomasy do 
współspalania, a także do spalania w największych na świecie – o mocy 200 MW – blokach 
kondensacyjnych); to import dóbr inwestycyjnych – urządzeń/infrastruktury (zwłaszcza 
elektroenergetycznych bloków wytwórczych, infrastruktury dla sektora paliw płynnych, 
infrastruktury dla gazownictwa, kombajnów dla górnictwa); to także zakup szeroko 
rozumianego know-how (w tym usług konsultingowych w zakresie strategii rozwojowej). 
Sprzedaż na rynek wewnętrzny obejmuje: energię elektryczną „czarną” i  „zieloną” (ze 
źródeł OZE) odbiorcom końcowym przyłączonym do systemu elektroenergetycznego 
(115 TWh; niezbędna produkcja potrzebna do zrealizowania tej sprzedaży wynosi 160 
TWh), ciepło z  sieciowych systemów ciepłowniczych (110 TWh), paliwa (210 TWh na 
potrzeby transportu, ponadto 120 TWh na potrzeby wytwarzania ciepła w  instalacjach 
wytwórczych budynkowych, w  tym w  piecach węglowych). Poniżej przedstawia się 
diagnozę modelu funkcjonowania krajowej energetyki w ujęciu wartościowym:

1. Roczna wartość rynków, czyli struktura kosztów ponoszonych przez odbiorców jest 
następująca, w mld PLN: ciepło (łącznie, sieciowe i wytwarzane w instalacjach wytwór-
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czych budynkowych)  – 30 (w tym akcyza 1), energia elektryczna – 45 (w tym akcyza 3), 
paliwa transportowe – 100 (w tym akcyza 36). Łączna sprzedaż na rynek wewnętrzny 
– 175 mld PLN (w tym akcyza 40 mld PLN). Odniesieniem dla tej sprzedaży może być 
z jednej strony polski PKB, który wynosi około 1,4 bln PLN, a z drugiej strony roczne 
rozporządzalne dochody ludności wynoszące około 600 mld PLN i budżet państwa, 
łącznie z częścią sfinansowaną za pomocą deficytu, wynoszący około 335 mld PLN.

2. Import paliwowy powoduje następujący roczny wypływ środków: węgiel, 12 mln ton 
– 1 mld $; biomasa, 4 mln ton – ponad 3 mld PLN (wartość rynku importowego 
biomasy jest tu nominowana w PLN, bo nie ma „światowych” cen biomasy – polski 
rynek biomasy wykorzystywanej do produkcji energii elektrycznej w  elektrowniach 
kondensacyjnych jest ewenementem na skalę światową); ropa naftowa, 22 mln ton – 
15 mld $; gaz ziemny, 11 mld m

3
 – 5 mld $. Łącznie – 21 mld $ (70 mld PLN).

3. Antycypowany wypływ środków inwestycyjnych, przeznaczonych tylko na sfinanso-
wanie  bloków wytwórczych w elektroenergetyce do 2020 roku, związany z budową 
bloków węglowych o łącznej mocy 5 GW i bloków jądrowych o mocy 3,2 GW: bloki 
węglowe 5 GW – 5 mld € (wypływ do dostawców zagranicznych około 55% z łącz-
nych nakładów inwestycyjnych wynoszących około 9 mld €), bloki jądrowe 3,2 GW 
– 16 mld € (wypływ do dostawców zagranicznych około 80% z  łącznych nakładów 
inwestycyjnych wynoszących około 20 mld €). Łączny wypływ środków – 21 mld € (80 
mld PLN).

4. Podkreśla się, że energetyka sektorowa – bardzo intensywnie konsolidowana przez 
ostatnie 15 lat pod hasłami budowania wielkich europejskich graczy energetycznych 
(początek, to 1998 rok – Petrochemia Płock wchłania CPN, powstaje PKN Orlen) – 
zaczyna się walić pod własnym ciężarem: nieefektywności i nadprodukcji – górnictwo, 
spadku wartości giełdowej i nieadekwatności strategii inwestycyjnej do rzeczywistych 
potrzeb – elektroenergetyka, niewydolności w  zakresie koordynacji strategicznych 
decyzji – gazownictwo, …

5. Zerwanie umowy PGE – Rafako na budowę w Elektrowni Opole dwóch bloków  900 
MW każdy (nakłady inwestycyjne związane z przedmiotem umowy, to 12 mld PLN) 
jest szczególną ilustracją kryzysu zarządzania polską elektroenergetyką. Zerwanie 
tej umowy trzeba rozpatrywać łącznie z wycofaniem się (praktycznie w  tym samym 
czasie, w  którym nastąpiło zerwanie umowy PGE – Rafako) inwestorów w  bloki 
w  Elektrowniach Ostrołęka i  Rybnik (o  mocy jednostkowej  800…1000 MW). 
Oszacowanie poniesionych kosztów prac rozwojowych wymienionych projektów na 
1% potencjalnych nakładów inwestycyjnych (łącznie wynoszących ponad 20 mld PLN) 
jest racjonalne. W tym miejscu pojawia się zasadnicze pytanie. Mianowicie, w jakich 
kategoriach rozpatrywać te koszty/straty: braku dobrej rządowej polityki energetycz-
nej, braku realistycznych strategii przedsiębiorstw, uzasadnionego ryzyka bizneso-
wego, …, interesu – ale kogo?

6. Inne zasadnicze pytanie dotyczy tego w jakich kategoriach rozpatrywać dramatyczny 
spadek wartości giełdowej polskich firm energetycznych po ich wejściu na giełdę. 
Mianowicie, od wejścia na giełdę (Enea – listopad 2008, PGE – listopad 2009, Tauron 
– czerwiec 2010) do maja 2013 roku spadek ten, liczony względem wartości głów-
nego indeksu (WIG 20) wyniósł: Enea – 67%, PGE – 40%, Tauron – 22% (w przypadku 
Tauronu trzeba pamiętać o obniżce, w  celu pozyskania inwestorów, wartości spółki 
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przez ministra skarbu z około 14 mld PLN do około 8 mld PLN; gdyby spadek liczyć 
względem wartości spółki wynoszącej 14 mld PLN, to byłby on równy około 55%).

BARDZO TRUDNA DIAGNOZA DOTYCZĄCA „OPŁACANIA” PRZEZ ŚLĄSK KOSZTÓW 
ZEWNĘTRZNYCH FUNKCJONOWANIA ENERGETYKI WĘGLOWEJ I RYZYKA 

TECHNOLOGICZNEGO DEGRADOWANIA SIĘ REGIONU

Istotą rozwoju zrównoważonego na całym świecie, blokowanego przez Polskę 
w  UE, jest włączenie do ekonomiki współczesnej energetyki zasady pełnego 
pokrycia kosztów zewnętrznych. W  epoce przemysłowej, a  nawet postindustrialnej 
(w socjalizmie w szczególności, ale dotyczyło to także gospodarek wysokorozwiniętych), 
przedsiębiorstwa energetyczne kosztów zewnętrznych – w ekonomii definiowanych jako 
różnica kosztów prywatnych (przedsiębiorstw) i społecznych – praktycznie nie ponosiły. 
Poniżej wymienia się trzy charakterystyczne rodzaje kosztów zewnętrznych generowanych 
przez energetykę węglową (górnictwo, elektrownie pracujące na potrzeby krajowe, 
w istotnym stopniu także ciepłownictwo), które pokrywa (i będzie pokrywał) Śląsk. Są to:

1. Szkody górnicze takie jak w bytomskiej dzielnicy Karb (ekstremalna degradacja miej-
skich zasobów mieszkaniowych), będące skutkiem działalności kopalń w  przeszło-
ści. Na drugim biegunie są szkody górnicze w gminie wiejskiej Gierałtowice, między 
innymi w postaci ekstremalnego osiadania gruntu na terenach zagrożonych wylewami 
z  Kłodnicy; szkody te już są bardzo dotkliwe dla gminy, a w przyszłości się jeszcze 
nasilą w  związku z  intensyfikacją wydobycia węgla z  pokładów pod powierzchnią 
gminy.

2. Tereny zdegradowane w postaci hałd górniczych, terenów po likwidacji obiektów pro-
dukcyjnych, skażenia przemysłowego gruntów, zbiorników wodnych zapadliskowych 
i  innych. Na 500 zinwentaryzowanych na Śląsku terenów takiego typu aż 200 ma 
źródło w  energetyce węglowej. (Charakterystycznym przykładem kolonialnego trak-
towania Śląska przez energetykę węglową w  kontekście kosztów zewnętrznych jest 
import biomasy do współspalania i brak zainteresowania wykorzystaniem około 300 
tys. ton suchej biomasy dzikorosnącej na śląskich terenach zdegradowanych, których 
powierzchnię w  tym kontekście szacuje się na ponad 20 tys. ha2. Szerzej chodzi tu 
o brak społecznej odpowiedzialności korporacji, która powinna polegać na wykorzy-
staniu upraw biomasy na terenach zdegradowanych do rewitalizacji tych terenów).

3. Emisja pyłów PM10 oraz PME2,5 związana ze spalaniem mułów węglowych (roczne 
wykorzystanie mułów węglowych do spalania w  źródłach kwalifikowanych do seg-
mentu niskiej emisji można szacować na około 1 mln ton). Pogarszająca się jakość 
powietrza na Śląsku powodowana pyłami PM10 oraz PME2,5 jest czynnikiem wzmac-
niającym negatywne trendy demograficzne, które bez tego są już bardzo niekorzystne.    

4. Dane przedstawione w tab. 1 wskazują na potrzebę zasadniczej rewizji strat i korzyści 
Śląska (Województwa Śląskiego) wynikających z petryfikacji energetyki. Wykorzystując 
dane przedstawione w tabeli oraz przedstawione powyżej w artykule można na przy-
kład oszacować roczny rynek węgla wydobywanego na Śląsku na około 21 mld PLN, 
a roczny rynek energii i paliw zużywanych na Śląsku na około 26 mld PLN. Już tylko 

2 Artykuł: A. Patrzałek, K. Nowińska, E. Sierka. Zbiorowiska roślin dziko rosnących na terenach poza rolniczym 
użytkowaniem jako potencjał energetyczny. Nowa Energia. 2-3/2013.
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to porównanie pokazuje, że Śląsk może uzyskać w  wyniku przebudowy energetyki 
znacznie więcej niż w wyniku jej petryfikacji. W szczególności decyduje o tym obecna 
asymetria produkcji sprzedanej przemysłu (18%) i  produkcji sprzedanej budowlano
-montażowej (10%), por. poniżej (w diagnozie dotyczącej energetyki prosumenckiej).

Tab. 1. Udział Śląska (Województwa Śląskiego) w krajowej gospodarce

Wielkość Śląsk Udział w kraju [%]

Liczba ludności [mln] 4,6 12

Liczba mieszkań [mln] 1,6 13

Liczba przedsiębiorców [tys.] 350 19

PKB [mld PLN] 175 13

Produkcja sprzedana przemysłu [mld PLN] 182 18

Produkcja sprzedana budowlano-montażowa [mld PLN] 16,5 10

Źródło: Opracowanie własne.

5. Inny kontekst, w  którym trzeba krytycznie porównywać korzyści Śląska związane 
z energetyką węglową i straty związane z niewykorzystaniem własnego rynku popyto-
wego na energię elektryczną i paliwa do budowy energetyki prosumenckiej wiąże się 
ze strukturą wartościową śląskiego rynku popytowego. Jest to następująca struktura 
(wyrażona za pomocą rocznych wartości poszczególnych segmentów rynkowych): 
energia elektryczna – około 7 mld PLN, ciepło – około 4 mld PLN, paliwa transportowe 
– około 15 mld PLN. Z tej struktury wynika, że największą korzyść Śląsk może w przy-
szłości odnieść z rozwoju transportu elektrycznego (transport publiczny, car sharing), 
stanowiącego integralną część energetyki prosumenckiej, oczywiście w  powiązaniu 
z produkcją energii elektrycznej w źródłach OZE (podkreśla się, że nie ma uzasadnienia 
transport elektryczny korzystający z energii elektrycznej produkowanej w węglowych 
elektrowniach kondensacyjnych). 

6. Dane przedstawione w  tab. 2 wskazują na wielkie strukturalne niebezpieczeństwo 
petryfikacji energetyki. Mianowicie, na pozbawienie Śląska szansy, którą jest między 
innymi rozwój przemysłu ICT i infrastruktury (usług) smart grid (sektor wysokich tech-
nologii) na potrzeby przebudowy energetyki w kierunku prosumenckiej. 

Tab. 2. Udział sektorów o różnym poziomie technologicznym w śląskiej gospodarce1

Sektor Udział [%]

Wysokiej techniki brak

Średnio-wysokiej techniki 18

Średnio-niskiej techniki 36

Niskiej techniki 46

Źródło: 1 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013. Urząd Marszałkowski.
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OPTYMISTYCZNA DIAGNOZA W ODNIESIENIU DO ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ, 
ŚLĄSKIEJ I KRAJOWEJ

Światowa przebudowa energetyki nie jest celem, który ma zapewnić bezpieczeństwo 
energetyczne i niskie koszty energii/paliw. Jest to narzędzie pozwalające zdobyć przewagę 
technologiczną państwom/regionom w pokryzysowym świecie, i wyjście z kryzysu utraty 
zaufania do korporacji w ogóle, a do korporacji energetycznych w  szczególności. Czyli 
jest to narzędzie skutkujące nowym ułożeniem świata. Przy tym trzeba podkreślić, że 
to ułożenie już praktycznie nastąpiło: USA zdobyły przewagę w  obszarze „totalnego” 
smart gridu; Chiny weszły w  rolę światowej fabryki urządzeń dla OZE (ogniwa PV, 
mikrowiatraki, pompy ciepła, mikrobiogazownie, …); Niemcy są już w  dużym stopniu 
po doświadczeniach z  poligonu o  światowym znaczeniu, na którym przeprowadzona 
została w  ostatnich latach na bardzo wielką skalę implementacji OZE w  „środowisku” 
tradycyjnej energetyki (istnienia bardzo „rozwiniętego” systemu elektroenergetycznego); 
Afryka Subsaharyjska (obecnie 0,9 mld ludzi i 1 mld telefonów komórkowych, w 2050 
roku 1,6 mld ludzi) – wchodzi w  rolę światowego poligonu implementacji OZE 
w „środowisku” green field. W świetle tych faktów politykę klimatyczną (redukcję emisji 
CO2) też trzeba traktować przede wszystkim jako narzędzie, a nie jako cel (zahamowanie 
wzrostu temperatury). Mianowicie, polityka klimatyczna powiązana z  energetyką 
pozwala zmobilizować środki na sfinansowanie postępu technologicznego, czego już nie 
umożliwiają zbrojenia (budżety wojskowe) służące w przeszłości wojnom: demokratyczne 
społeczeństwa nie akceptują wojny jako sposobu na nowe układanie świata, dają się 
natomiast w nowy sposób pozyskać/zaprosić do gry o cele polityczne. (Energetyka nadaje 
się do przebudowy świata, bo roczne inwestycje w energetyce to około 3 bln €. Budżety 
wojskowe systematycznie maleją natomiast – roczne obecne budżety wszystkich państw, 
to około 1 bln $. W  tym tkwi istota wyboru energetyki  jako światowego poligonu 
innowacyjności). Poniżej przedstawia się bardziej szczegółową diagnozę dotyczącą 
energetyki prosumenckiej.  

1. Udział inwestycji prywatnych w  energetykę OZE (realizowanych przez inwestorów 
spoza energetyki korporacyjnej) osiągnął w Niemczech 80% (istnieją przesłanki, aby 
szacować, że w  ciągu dwóch lat prosumenci niemieccy zainstalowali ponad 2 mln 
ogniw PV o przeciętnej mocy 7 kW każde). 

2. W tym kontekście ważna jest informacja NBP, że depozyty przedsiębiorców polskich, 
osiągnęły poziom 160 mld PLN. Zatem istnieje w Polsce wielki kapitał do wykorzysta-
nia (zainwestowania) na rynku energetyki prosumenckiej; stworzenie warunków regu-
lacyjnych do efektywnego wykorzystania tego kapitału oznaczałoby pójście śladem 
Niemiec.  

3. Środki unijne, które Polska uzyska z  UE w  perspektywie budżetowej 2014÷2020 
wynoszą potencjalnie: fundusz spójności – 72,8 mld €, fundusz rolny – 28,5 mld €. 
Duża część tych środków, rzędu 20%, powinna być – zgodnie ze strategią unijną – 
wykorzystana na przebudowę energetyki. Jeśli środki w RPO Województwa Śląskiego 
wyniosą około 3 mld € (zgodnie z  wstępnym rozdziałem środków proponowanym 
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), to środki na przebudowę śląskiej energe-
tyki realizowanej poprzez wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej powinny kształ-
tować się na poziomie około 2,5 mld PLN.   
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4. Potencjał redukcji zużycia ciepła poprzez przebudowę energetyki sektorowej w prosu-
mencką można oceniać na co najmniej 50% (w indywidualnych sytuacjach nawet na 
80%). Wynika to z między innymi z faktu, że zużycie ciepła, w kWh/(m2∙rok, wynosi: 
Polska domy z  lat 1970 – 300, zużycie wymagane w  przypadku nowych budyn-
ków – 120, przeciętne – 180. Zużycie w UE wynosi 80. W przypadku nowego domu 
pasywnego jest to poniżej 15, a osiągalna wartość w przypadku zastosowania głę-
bokiej termomodernizacji (wykorzystanie technologii domu pasywnego) wynosi 24. 
Przedstawiona diagnoza uprawdopodobnia w szczególności racjonalność narodowego 
programu rewitalizacji zasobów budynkowych (mieszkaniowych) za pomocą przebu-
dowy ich gospodarki energetycznej: od tej, która polegała na całkowitym zewnętrz-
nym uzależnieniu do takiej, która cechuje się samowystarczalnością energetyczną.

5. Rolnictwo stanowi drugi obszar o bardzo wielkim potencjale przebudowy za pomocą 
energetyki prosumenckiej. Wiąże się to z możliwością/koniecznością zagospodarowa-
nia 3 mln ha pod uprawy energetyczne, z koniecznością utylizacji odpadów w produk-
cji hodowlanej, z koniecznością reelektryfikacji obszarów wiejskich, …. Osiągalna (bez 
GMO) wydajność jednorocznych roślin energetycznych (kiszonki) wynosi już 80 MWh/
ha. W przypadku mikrobiogazowni utylizacyjno-rolniczych (główny rynek zastosowań 
dla tych mikrobiogazowni stanowi ponad 100 tys. gospodarstw rolnych nisko-towa-
rowych) można przyjąć strukturę energii chemicznej substratu 50%/50%. Dlatego 
energię chemiczną z  rolnictwa energetycznego można szacować bardzo ostrożnie 
na 200 TWh. Jest to energia o   wysokiej efektywności konwersji na rynek końcowy 
energii, na pewno powyżej 50%. A to przekłada się na potencjalny udział rolnictwa 
energetycznego w rynku końcowym energii w Polsce wynoszący  około 15%.

6. Transport (17 mln samochodów) stanowi trzeci obszar o wielkim potencjale przebu-
dowy za pomocą energetyki prosumenckiej, szczególnie ważny z  punktu widzenia 
polityki miejskiej. Zużycie energii chemicznej (w benzynie) przez przeciętny samochód 
z silnikiem spalinowym wynosi 55 kWh/100 km (benzyna), a zużycie przez samochód 
elektryczny 17 kWh/100 km. Oczywiście, energia elektryczna do zasilania samochodów 
musi być produkowana w źródłach OZE (wykorzystanie energii elektrycznej z konden-
sacyjnych elektrowni węglowych, dominujących w Polsce, jest nieracjonalne, bo nie 
prowadziłoby do redukcji zużycia paliw kopalnych, a emisję CO2 nawet zwiększałoby). 

7. Stworzenie rynku wewnętrznego charakterystycznego dla energetyki prosumenckiej 
spowodowałoby w Polsce zahamowanie importu paliw kopalnych, dóbr inwestycyj-
nych, know how, usług konsultingowych niezbędnych dla energetyki WEK. Polska ma 
bowiem wielki potencjał w przemyśle OZE/URE, w szeroko rozumianym przemyśle ICT, 
w usługach potrzebnych na rynku inteligentnej infrastruktury.   

KLUCZOWE ZASADY, NARZĘDZIA

1. Jakość procedur, stanowiąca już obecnie główną barierę efektywnego wykorzystania 
pomocy publicznej, stanie się jeszcze bardziej krytyczna w przypadku RPO 2014÷2020 
ze względu na to, że praktycznie nie będzie środków na projekty miękkie (nauka), będą 
natomiast preferowane projekty demonstracyjne realizowane przez rozbudowane 
struktury podmiotowe (charakterystyczne dla złotego trójkąta: biznes – samorząd – 
nauka; także inne zróżnicowane struktury klastrowe), posiadające duży „sieciowy” 
potencjał multiplikacyjny. Ponadto, w obszarze energetyki wystąpi zasadnicza trudność 
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związana z „nakładaniem” się różnorodnych projektów. Trudność będzie miała źródło 
przede wszystkim w tym, że projekty w obszarze energetyki będą definiowane na ogół 
jeszcze „produktowo”, a  jest już ewidentna potrzeba definiowania ich w terminach 
łańcuchów wartości (w ujęciu holistycznym). Tym bardziej konieczna jest przejrzysta 
interpretacja (wykładnia) dwóch kluczowych zasad.  

2. W  wypadku zasady de minimis chodzi np. o  przejrzystą wykładnię stosowania 
gwarancji de minimis w  odniesieniu do mikro-, małych i  średnich przedsiębiorstw 
(rządowy program wsparcia, działający od marca 2013). Podkreśla się, że mikro-, małe 
i średnie przedsiębiorstwa będą stanowić podstawową bazę energetyki prosumenckiej 
i  z  tego powodu powinny licznie uczestniczyć w  Projektach RPO 2014÷2020. 
Przejrzyste zasady stosowania gwarancji de minimis są niezbędnym warunkiem tego 
uczestnictwa.  

3. Zasada zakazu podwójnej pomocy będzie wymagała, aby wsparcie w  RPO było 
kalibrowane w powiązaniu ze wsparciem w ustawach harmonizujących polskie prawo 
z  dyrektywami (2009/28, 2010/31, …), a  także ze wsparciem na licznych innych 
„ścieżkach” (NFOŚiGW, WFOŚiGW, NCBiR, …). Generalnie chodzi tu o wykorzystanie 
swoistego benchmarkingu do kalibrowania pomocy w ramach RPO.    

4. Kluczowe znaczenie dla ukształtowania inteligentnej specjalizacji Śląska w  postaci 
energetyki prosumenckiej będzie miała Sieć Laboratoriów Specjalistycznych (nawiązanie 
do Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych). Jest pilnym zadaniem ukształtowanie 
takiej sieci, posiadającej następujące techniczne kompetencje w obszarze energetyki 
prosumenckiej: 1° - kalibracyjne (kalibracja wsparcia w poszczególnych konkursach), 
2° - „ratingowe” (rating projektów zgłaszanych do konkursów), 3° - wspomagające 
(generacja listy referencyjnej potencjalnych projektów demonstracyjnych, tworzenie 
narzędzi projektowych), 4° - monitoringowe (monitoring projektów) i 5° - certyfikacyjne 
(certyfikacja produktów powstających w ramach realizowanych projektów). iLab EPRO 
(Internetowe Laboratorium Energetyki Prosumenckiej, Politechnika Śląska) traktuje się 
tu jako potencjalny zalążek SLS.

5.  Kalibracja wsparcia w Projektach RPO 2014÷2020 powinna przede wszystkim być 
powiązana jednolicie z  zasadą pokrycia ze środków publicznych luki finansowej. 
Zakłada się przy tym, że podobna zasada będzie obowiązywać przy kalibrowaniu 
wsparcia projektów finansowanych ze środków publicznych poza RPO, a  także 
inwestycji realizowanych na podstawie ustawy OZE. Różnica będzie związana 
jednak ze stopniem innowacyjności. W  przypadku inwestycji realizowanych na 
podstawie ustawy OZE ryzyko inwestycyjne jest najniższe (technologie są praktycznie 
skomercjalizowane). W przypadku RPO ryzyko inwestycyjne jest najwyższe (technologie 
nie są jeszcze skomercjalizowane, projekty mają charakter demonstracyjny). Dlatego 
projekty realizowane w ramach RPO muszą mieć wsparcie najwyższe (względnie).

6. Rating projektów zgłoszonych do RPO (w  kontekście celów planowanych do 
osiągnięcia w obszarze energetyki prosumenckiej), wspomaganie (na wzór konsultacji 
w nauczaniu akademickim), monitorowanie projektów (zarówno w procesie realizacji 
projektów demonstracyjnych jak również w  eksploatacji instalacji – głównie celem 
potwierdzenia założeń projektowych i  formułowania wniosków dotyczących 
potencjalnych ulepszeń), certyfikacja produktów (na zgodność z  obowiązującymi 
przepisami: dyrektywami, normami, rozporządzeniami, instrukcjami, …) powinny być 
przedmiotem działania sieci SLS.
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PROPOZYCJA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH

W  okresie przedakcesyjnym środki unijne były wykorzystane głównie na 
wprowadzenie rolnictwa do UE (Program SAPARD), a także budowę oczyszczalni ścieków, 
wodociągów. W  okresie budżetowym 2007÷2013 Polska budowała za środki unijne 
drogi, modernizowała infrastrukturę kolejową, budowała stadiony. Zatem w  okresie 
przedakcesyjnym i  w  okresie  budżetowym 2007÷2013 Polska doganiała starą „15”. 
Z energetyką w perspektywie budżetowej 2014÷2020 jest całkiem inaczej. Mianowicie, 
w  tym wypadku Polska przebudowuje energetykę (buduje energetykę prosumencką) 
równolegle z całą UE, w której ogólna sytuacja jest następująca: „cząstkowe” technologie 
istnieją, ale użytkowe instalacje energetyczne zbudowane z  wykorzystaniem tych 
technologii są jednak jeszcze na ogół niekonkurencyjne. Dlatego środki pomocowe 
powinny być wykorzystane na sfinansowanie luki inwestycyjnej całej sieci projektów 
demonstracyjnych, albo inaczej – stworzenie przestrzeni pilotażowej, która po 2020 roku 
stanie się jadrem konsolidacji rynku energetyki prosumenckiej. Rynku zdolnego rozwijać 
się pod wpływem konkurencji, bez wsparcia. Poniżej przedstawia się listę takich projektów, 
pożądanych z punktu widzenia przyspieszenia rozwoju energetyki prosumenckiej. Są to:
Projekt 1. 
Opracowanie i realizacja referencyjnego rozwiązania dla zero-plus energetycznego domu 
jednorodzinnego, o mocy źródeł elektrycznych 5÷10 kw.
Podzadanie 1a. Dom nowo budowany. Implementacja technologii takich jak:

1. Technologie domu pasywnego/niskoenergetycznego (materiały izolacyjne nowej gene-
racji, okna, rekuperacja; projektowanie).

2. Technologie wytwórcze (kolektory słoneczne – układy kombi; nowe pokrycia dachowe 
fotowoltaiczne, hybrydowe; mikrowiatraki o osi pionowej; pompy ciepła; wymienniki 
ciepła, zasobniki energii elektrycznej i ciepła).

3. Inteligentna sieć zarządcza (w tym przekształtnik energoelektroniczny, sterowniki PLC, 
smart metering, w maksymalnej wersji także smart EV).

Podzadanie 1b. Modernizacja domu istniejącego. 
1. Wykorzystanie technologii domu pasywnego do obniżenia zapotrzebowania na ciepło 

grzewcze i  do produkcji ciepłej wody użytkowej o  80% w  stosunku do obecnego 
zużycia.

2. Adaptacja (w pozostałym zakresie, poza technologiami domu pasywnego) rozwiązań 
opracowanych w ramach podzadania 1a.

Projekt 2. 
Opracowanie i  realizacja referencyjnego rozwiązania dla zero-plus energetycznego 
budynku użyteczności publicznej, o  mocy źródeł elektrycznych 50÷100 kW. Adaptacja 
rozwiązań opracowanych w  ramach podzadania 1a dla referencyjnych budynków 
użyteczności publicznej (szkoła, szpital, urząd gminy/miasta, inne), 

Projekt 3. 
Opracowanie i  realizacja referencyjnego rozwiązania dla zero-plus energetycznego 
gospodarstwa wiejskiego, o łącznej mocy źródeł elektrycznych (mikrobiogazownia, układ 
MOA) 20÷40 kW. Adaptacja rozwiązań opracowanych w  ramach podzadania 1a dla 
referencyjnego gospodarstwa wiejskiego.
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Projekt 4. 
Budowa Internetowego Laboratorium Energetyki Prosumenckiej (istnieje możliwość 
wykorzystania do tego celu na przykład istniejącego iLab EPRO w Politechnice Śląskiej). 
Obszar działania laboratorium powinien obejmować:

1. Referencyjne modele/rozwiązania dotyczące takich urządzeń/systemów jak: 1° - inter-
fejsy łączące mikroinstalacje OZE/URE z SEE (z siecią dystrybucyjną, z systemem dys-
trybucyjnym), z trzema poziomami inteligencji (inteligencje: przekształtnikowa, obiek-
towa, systemowa), wyposażone w komplet elektroenergetycznej automatyki zabezpie-
czeniowej, 2° - sieci teleinformatyczne (kanały transmisyjne, protokoły komunikacyjne), 
3° - systemy SCADA (System Control and Data Acquisition), “symetryczne” (oddolne) 
w stosunku do tradycyjnych systemów SCADA w SEE (odgórnych), pokrewne w dużym 
stopniu systemom przemysłowym SCADA.

2. Referencyjne systemy smart grid dla budynków (smart grid HAN dla domu jednoro-
dzinnego, gospodarstwa wiejskiego, budynku użyteczności publicznej, …), dla wsi, 
gminy, spółdzielni mieszkaniowej, miasta.

3. Modelowanie nowych łańcuchów wartości, takich na przykład jak: OZE/URE  smart 
EV, OZE/URE > pompa ciepła.

4. Integracja wielu charakterystycznych gniazd innowacyjności w  dziedzinie energetyki 
prosumenckiej w wirtualną sieć w kontekście zarządzania rynkowego, operatorstwa 
technicznego i serwisowania.

5. Kształcenie (kształtowanie referencyjnego programu dla Kierunku dydaktycznego 
„Energetyka”, specjalność „Energetyka prosumencka” w  Politechnikach; kształtowa-
nie referencyjnych programów dla średnich szkół technicznych; edukacja o  zasięgu 
masowym).

6. Certyfikacja (obejmująca: urządzenia, instalacje, sieci, technologie, prosumenckie łań-
cuchy wartości).

7. Budowa sieci laboratoriów certyfikacyjnych; utworzenie 5÷7 laboratoriów wykorzy-
stujących zasoby uczelni, instytutów badawczych, parków technologicznych. 

Projekt 5. 
Opracowanie i  realizacja referencyjnego rozwiązania integralnej „Prosumenckiej” 
Politechniki. 

1. Audyt energetyczny i  audyt „bazy” dającej się wykorzystać do budowy inteligentnej 
infrastruktury, inwentaryzacja zasobów laboratoryjnych będących jednoczenie charak-
terystycznymi zasobami energetyki prosumenckiej.

2. Modernizacja prosumenckiej infrastruktury uczelni (głęboka termomodernizacja 
budynków, z wykorzystaniem technologii domu pasywnego; modernizacja oświetlenia 
w budynkach i zewnętrznego w kampusie; instalacja źródeł wytwórczych OZE na dużą 
skalę, pokrywających w  2020 roku przynajmniej 15% zapotrzebowania na rynkach 
końcowych energii elektrycznej i ciepła; budowa sieci car sharing w obrębie kampusu, 
budowa inteligentnej infrastruktury uczelni, w tym inteligentnego licznika).

3. Integracja prosumenckiej infrastruktury uczelni (zapewniającej jej funkcjonowanie) 
z  infrastrukturą badawczą oraz infrastrukturą dydaktyczną (w  obszarze energetyki 
prosumenckiej).
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Projekt 6.
Opracowanie i  sukcesywna realizacja referencyjnego rozwiązania technologicznego dla 
osiedla (spółdzielni mieszkaniowej) lub innych grup budynków.

1. Modernizacja prosumenckiej infrastruktury osiedla (głęboka termomodernizacja 
budynków, z wykorzystaniem technologii domu pasywnego).

2. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w osiedlu.
3. Opracowanie referencyjnego układu MOA o  łącznej (jednostkowej, na jeden układ) 

mocy elektrycznej 20…40 kW, zintegrowany z wielorodzinnym blokiem mieszkalnym 
(integracja: ogniw PV dachowych i elewacyjnych, mikrowiatraków dachowych).

4. Budowa sieci car sharing w obrębie osiedla.
5. Budowa inteligentnej infrastruktury osiedla, w  tym inteligentnego licznika energii 

i mediów umożliwiającego „przejęcie” (fakultatywnie) przez spółdzielnię mieszkaniową 
indywidualnych umów właścicieli mieszkań z  operatorami elektroenergetycznym 
i gazowym, tak jak to jest np. w przypadku ciepła i wody).

Projekt 7. 
Opracowanie i  sukcesywna realizacja referencyjnego rozwiązania dla autonomicznej 
energetycznie wsi, gminy, powiatu. (W  tym wypadku potrzebna jest koncentracja na 
systemach wsparcia dla prosumentów realizujących cele samowystarczalnego regionu 
energetycznego – wsi, gminy, powiatu – a nie na rozwoju technologii).
Podzadanie 7a. Wieś samowystarczalna.

1. Adaptacja  rozwiązań opracowanych w ramach podzadania 1 a.
2. Adaptacja  rozwiązań opracowanych w ramach Projektów 2 i 3.
3. Wymiana dachów azbestowych na fotowoltaiczne.
4. Opracowanie i  (sukcesywna) budowa centrum energetycznego sołectwa: wiejskie 

źródło PV o  mocy 0,1÷1 MW; produkcja biogazu (mikrobiogazownia rolniczo-uty-
lizacyjna, z  agregatem kogeneracyjnym, o  jednostkowej  mocy elektrycznej 10÷20 
kW, biogazownia rolniczo-utylizacyjna, z  agregatem kogeneracyjnym, o  jednostko-
wej mocy elektrycznej 0,2÷0,5 MW); produkcja biopaliw stałych (peleciarka mobilna 
o wydajności 100÷200 kg/h); produkcja bioetanolu (mikrorafineria etanolu, biorafine-
ria lignocelulozowa, o wydajności jednostkowej 100÷200 l/dzień).

Podzadanie 7b. Gmina samowystarczalna (uwaga: projekt powinna realizować gmina, 
która ma opracowaną strategię samowystarczalności energetycznej).

1. Adaptacja rozwiązań opracowanych w  ramach podzadania 7a dla potrzeb 
referencyjnej autonomicznej gminy energetycznej.

2. Opracowanie i  (sukcesywna) budowa gminnej sieci inteligentnej (smart-grid), ze 
szczególnym uwzględnieniem zadań własnych gminy, w  tym wymagań związanych 
z funkcjonowaniem infrastruktury krytycznej gminy.

Podzadanie 7c. Powiat samowystarczalny. Adaptacja rozwiązań opracowanych w ramach 
podzadania 7a i 7b dla potrzeb referencyjnego autonomicznego powiatu energetycznego. 
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ZAŁĄCZNIK 1 
NOWY (W TERMINACH ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ) OPIS RYNKU 

„ENERGETYCZNEGO” – POTENCJAŁ RYNKOWY

Podkreśla się, że w  nowym opisie rynku energetycznego centralną sprawą jest 
orientacja na prosumenta (podmiot prawny) i  budynek/nieruchomość (także na zakład 
przemysłowy), który przejmuje odpowiedzialność za całą swoją sytuację energetyczną, 
obejmującą zaopatrzenie w  energię elektryczną, ciepło i  paliwa/energię dla potrzeb 
transportowych. W  szczególności w   opisie tym zamienia się ujęcie sektorowe/
produktowe w energetyce na podejście skoncentrowane na prosumenckich łańcuchach 
wartości. Zmiana produktów (energii elektrycznej, ciepła, paliw transportowych) na 
prosumenckie łańcuchy wartości określa potencjał rozwojowy energetyki prosumenckiej, 
wynikający z  faktu, że w  każdym segmencie prosumenckim będzie można zastosować 
dedykowane technologie (dobrane na „miarę”). W opisie wyróżnia się (na początek) trzy 
charakterystyczne segmenty rynkowe.   

Segment 1. Właściciele domów, gospodarstw rolnych, wspólnoty mieszkanio-
we, „administratorzy” budynków  (energetyka budynkowa)

• PME 1: (prosumenckie instalacje energetyczne): 10 tys. nowych domów budowanych 
rocznie, 6 mln domów do modernizacji – wielki potencjalny rynek popytowy na 
następujące urządzenia: kolektory słoneczne, pompy ciepła, instalacje MOA, smart EV.

• PME 2: 120 tys. wspólnot mieszkaniowych (budynków mieszkalnych) – potencjalny 
rynek popytowy na następujące urządzenia: kolektory słoneczne, pompy ciepła, 
ogniwa PV, a także na usługi car sharing.

• PME 3: 14 tys. szkół podstawowych, 6 tys. gimnazjów, 11 tys. szkół 
ponadgimnazjalnych, 750 szpitali, 2,5 tys. urzędów gmin/miast (rynki popytowe 
związane z energetyką budynkową w tym wypadku będą kreowane przez gminy, por. 
PISE 3 i PISE 4).

• PME 4: 115 tys. gospodarstw rolnych małotowarowych – wielki potencjalny rynek 
popytowy na mikrobiogazownie rolniczo-utylizacyjne o jednostkowej mocy elektrycznej 
10÷50 kW; 105 tys. gospodarstw rolnych „socjalnych” – potencjalny rynek popytowy 
na instalacje MOA.

Segment 2. Samorządy, spółdzielnie (energetyka lokalna, w tym budynkowa; 
instalacje, mikrosieci, lokalne sieci)

• PISE 1: (prosumencka inteligentna sieć energetyczna): 4 tys. spółdzielni 
mieszkaniowych, 130 osiedli deweloperskich – wielki potencjalny rynek popytowy 
na: usługi termomodernizacyjne z  wykorzystaniem technologii domu pasywnego,  
kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa PV, zintegrowane liczniki inteligentne 
przeznaczone do rozliczeń wszystkich rodzajów energii/mediów; wielki potencjalny 
rynek podażowy na usługi dostawcy „zbiorczego” energii elektrycznej i  gazu dla 
mieszkańców; potencjalny rynek popytowo-podażowy na usługi car sharing.

• PISE 2: (ARE – autonomiczny region energetyczny): 43 tys. wsi, a dodatkowo 13,5 
tys. przyległych kolonii, przysiółków i  osad – wielki potencjalny rynek na małe, 
o jednostkowej mocy elektrycznej 100÷200 kW, biogazownie rolniczo-utylizacyjne.

• PISE 3: 1600 gmin wiejskich i  500 gmin wiejsko-miejskich – w  odniesieniu do 
budynków użyteczności publicznej istnieje potencjalny rynek popytowy na usługi 
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termomodernizacyjne z  wykorzystaniem technologii domu pasywnego, pompy 
ciepła, ogniwa PV; wielki potencjalny rynek popytowy na duże, o  jednostkowej 
mocy elektrycznej 0,5÷1 MW, biogazownie rolniczo-utylizacyjne; potencjalny rynek 
podażowo-popytowy na mini-rafinerie rolnicze o rocznej wydajności rzędu 1 tys. ton 
biopaliw (drugiej generacji); potencjalny rynek podażowo-popytowy na usługi car 
sharing dla gminy.

• PISE 4: (smart City): 400 miast – w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej 
istnieje potencjalny rynek popytowy na usługi termomodernizacyjne z wykorzystaniem 
technologii domu pasywnego, a także rynek popytowy na pompy ciepła, ogniwa PV; 
w  odniesieniu do zadań gminy istnieje potencjalny rynek popytowy na urządzenia/
instalacje takie jak: instalacje kogeneracyjne w  oczyszczalniach ścieków, spalarnie 
śmieci; przede wszystkim jednak istnieje wielki potencjalny rynek podażowo-popytowy 
na usługi car sharing dla całego miasta.

Segment 3. Przedsiębiorcy, infrastruktura PKP (autogeneracja, w tym budynko-
wa; instalacje, mikrosieci, sieci przemysłowe, sieć energetyczna PKP; „energety-
ka przemysłowa”)

• AG 1: (autogeneracja w hipermarketach, biurowcach, hotelach): 350 hipermarketów, 
800 biurowców, 2 tys. hoteli – potencjalny rynek popytowy na trójgenerację gazową, 
pompy ciepła, ogniwa PV, car sharing. 

• AG 2: (autogeneracja u przedsiębiorców – małe i średnie przedsiębiorstwa): 1,6 mln 
przedsiębiorców – potencjalny rynek popytowy na kogenerację i trójgenerację gazową, 
ogniwa PV, smart EV.

• AG 3: (autogeneracja w  transporcie kolejowym – PKP Energetyka): 3,5% krajowego 
zużycia energii elektrycznej – potencjalny rynek popytowy na urządzenia dla energetyki 
budynkowej (stacje, przystanki kolejowe) takie jak: źródła wytwórcze gazowe, pompy 
ciepła, układy MOA, ogniwa PV. 

• AG 4: (autogeneracja w  przemyśle – wielkie, energochłonne zakłady przemysłowe: 
górnictwo, hutnictwo, część przemysłu chemicznego, cześć przemysłu maszynowego, 
część przemysłu budowlanego), około 50% krajowego zużycia energii elektrycznej – 
wielki potencjalny rynek redukcji zużycia ciepła (w tym odzysku ciepła odpadowego) 
i energii elektrycznej w procesach technologicznych, wielki potencjalny rynek popytowy 
na kogenerację gazową, potencjalny rynek popytowy na duże źródła PV i wiatrowe.  

ZAŁĄCZNIK 2 
INWENTARYZACJA (WYCINKOWA) ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W KRAJU 

OBRAZUJĄCA RÓŻNORODNOŚĆ JEJ ZASOBÓW I POTENCJAŁ W ZAKRESIE OBRONY 
BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO (OSZACOWANIA WŁASNE)

Poniżej przedstawia się wybrane, bardzo różnorodne działania na rzecz racjonalizacji 
energetyki, które są istotą energetyki prosumenckiej. Są to działania już zrealizowane, 
bądź znajdujące się w realizacji. Na pewno pokazują one, że bezpieczeństwo energetyczne 
przestaje być domeną korporacji energetycznych, staje się przedmiotem zainteresowania 
prosumentów. Intensywność działań prosumenckich upoważnia do stwierdzenia, że 
jesteśmy blisko „masy krytycznej” z punktu widzenia rozwoju energetyki prosumenckiej. 
Sieć projektów demonstracyjnych zrealizowanych w  ramach RPO powinna zapewnić 
przekroczenie tej masy. 
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Energetyka budynkowa
1. Ogniwa PV, projekty w  toku i  inne przewidziane do realizacji w  2013 – według 

dostępnych badań rynkowych: 24 MW (potencjalna produkcja energii elektrycznej – 
25 GWh/a).

2.  Mikrowiatraki, projekty w toku i wszystkie przewidziane do realizacji w 2013 – własne 
oszacowanie na podstawie różnorodnych przesłanek: 5 MW (potencjalna produkcja 
energii elektrycznej – 5 GWh/a).

3. Kogeneracja gazowa, wybrane 2 przykłady realizacji w  kwietniu 2013: szpital 
w  Głuchołazach (układ kogeneracyjny na gaz ziemny) – (40+60) kW (potencjalna 
produkcja energii elektrycznej – 250 MWh/a), rozlewnia gazu LPG w Pleszewie (układ 
kogeneracyjny na gaz LPG, sprawność w skojarzeniu 96%) – (20+40) kW (potencjalna 
produkcja energii elektrycznej – 100 MWh/a).

4.  Mikrobiogazownie rolniczo-utylizacyjne (w towarowych gospodarstwach rolnych): po 
2010 roku został zbudowany potencjał dostaw rynkowych mikrobiogazowni o mocy 
elektrycznej w przedziale 10÷20 kW (wykorzystanie potencjału jest uwarunkowane 
regulacjami w zakresie OZE). 

Źródła biogazowe (dane dotyczące liczby źródeł zweryfikowano w oparciu o Raport 
Firmy BioAlians)

1. Źródła istniejące na składowiskach odpadów: 91 źródeł o  łącznej mocy 36 MW 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 0,2 TWh/a).

2. Źródła istniejące w  oczyszczalniach ścieków: 75 źródeł o  łącznej mocy 65 MW 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 0,4 TWh/a).

3. Istniejące biogazownie rolniczo-utylizacyjne: 32 biogazownie o łącznej mocy 38 MW 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 0,3 TWh/a).

4. Biogazownie rolniczo-utylizacyjne w  trakcie realizacji (rozruch technologiczny, albo 
budowa): 31, o łącznej mocy około 38 MW(potencjalna produkcja energii elektrycznej 
– 0,3 TWh/a).

5. Biogazownie rolniczo-utylizacyjne w  postaci zaawansowanych projektów (wydana 
decyzja środowiskowa) około 120, o  łącznej mocy około 145 MW (potencjalna 
produkcja energii elektrycznej – 1,2 TWh/a).

6. Biogazownie rolniczo-utylizacyjne w  postaci planowanych projektów (złożony 
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej) około 350, o łącznej mocy około 420 MW 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 3,4 TWh/a).
Razem. Osiągalna moc po 2015, to około 750 MW (potencjalna produkcja energii 

elektrycznej – około 6 TWh, budowa biogazowni w przypadku p. 5 i 6 jest uwarunkowana 
regulacjami w zakresie OZE ). 

Rezerwa mocy (w układach gwarantowanego zasilania)
1. Horus-Energia – dostawca agregatów prądotwórczych (potencjalny wirtualny gazowy 

agregat – agregator w  sensie podmiotowym), budynkowe układy gwarantowanego 
zasilania. Dostawca około 1300 agregatów na rynek polski, o łącznej mocy elektrycznej 
ponad 300 MW – dane pozyskane od Horus-Energia (potencjał usługi systemowej 
w postaci rezerwy mocy).

2. Szacunkowa (oszacowanie własne) moc agregatów prądotwórczych w budynkowych 
układach gwarantowanego zasilania (telekomunikacja, banki, szpitale, markety, 
obiekty wojskowe, …) ponad 1 GW.
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DSM (demand side management)
1. PSE, pierwsze dwie umowy na usługę „Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania 

na polecenie OSP” podpisane (marzec 2013) z  PGE Górnictwo i  Energetyka 
Konwencjonalna: w  okresie zimowym (od października do marca) na 25 MW oraz 
w  okresie letnim (od kwietnia do września) na 30 MW – dane pozyskane z  PSE 
(publikacje).

2. PSE, plan podpisania do końca 2013 umów (takich jak w p. 1) na łączną redukcję 
mocy wynoszącą 200 MW – dane pozyskane z PSE (publikacje).

3. Odbiorcy – Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, szacuje potencjał usługi DSM 
dla operatorów (OSP, OSD) na około 2 GW – dane pozyskane z FOEEiG (konferencje).

Przedsiębiorstwa ciepłownicze

Źródła kogeneracyjne w  ECO (Energetyka Cieplna Opolszczyzny) – dane pozyskane 
bezpośrednio u inwestora.

1. Opole: blok gazowy (7,4+14,2) MW; blok węglowy (11+28) MW (2012).
2. Kutno: 3agregaty kogeneracyjne (2+2) MW (2012).
3. Olesno: agregat kogeneracyjny (0,25+0,3) MW (2012)
4. Jelenia Góra: 3 bloki kogeneracyjne węglowe o mocach elektrycznych (8+5,5+0,9) 

MW, łączna moc cieplna – 80 MW.
5. Województwo lubuskie, projekty w toku – agregaty kogeneracyjne gazowe, realizacja 

do 2015: Żagań – (2+2) MW, Żary – (2+2) MW, Nowa Sól – (2+2) MW.
6. Malbork: (2+2) MW, projekt w toku – agregat kogeneracyjny gazowy, realizacja do 

2015.
7. Kęty: (2+2) MW, projekt w toku – agregat kogeneracyjny gazowy, realizacja do 2015.

Razem. (45+134) MW, w  wysokosprawnej kogeneracji (potencjalna produkcja energii 
elektrycznej – 0,2 TWh).
Źródła kogeneracyjne w PEC Siedlce (źródła z turbinami gazowymi) – dane pozyskane 
bezpośrednio u inwestora.

1. Pierwszy etap inwestycyjny: 2 turbiny, moc łączna: (15+22) MW.
2. Drugi etap inwestycyjny (2012): 3 turbiny, moc elektryczna (2x14+8) MW, moc cieplna 

2x17 MW.
Razem. (51+56) MW, w  wysokosprawnej kogeneracji (potencjalna produkcja energii 
elektrycznej – 0,2 TWh).

Przemysł

KGHM, łańcuch wartości obejmujący inwestycje w  użytkowanie i  wytwarzanie energii 
elektrycznej – dane pozyskane od inwestora (konferencje).

1. Zużycie 2,5 TWh/a (2012) vs 4 TWh/a w wariancie bussines as usual.
2. Bloki combi 2x45 MW, uruchomienie w  2013 (potencjalna produkcja energii 

elektrycznej – 0,7 TWh).
Stora Enso (Ostrołęka, producent wyrobów drzewnych i papierniczych), łańcuch wartości 
obejmujący produkcję energii elektrycznej i  ciepła w  wysokosprawnej kogeneracji oraz 
utylizację odpadów (własnych i  z  rynku) w  procesie współspalania z  węglem – dane 
pozyskane od inwestora (konferencje).

• Blok kogeneracyjny wielopaliwowy (36+164) MW, ruch gwarancyjny bloku 
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 0,3 TWh).
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• Wykorzystanie własnych odpadów (kora + biogaz i osady włókniste z przemysłowej 
oczyszczalni ścieków) i z rynku, w procesie współspalania z węglem, ze sprawnością 
17% + 70% dla energii elektrycznej i ciepła, odpowiednio.

Koksownia Przyjaźń (roczna produkcja koksu 3 mln ton), łańcuch wartości obejmujący  
bloki kogeneracyjne opalane gazem koksowniczym (istnieją 3 bloki o  łącznej mocy 
elektrycznej 39 MW). W budowie (12.2011÷6.2014) jest blok o mocy elektrycznej 71 MW 
(blok zapewni wykorzystanie produkcji gazu koksowniczego 40 tys. m3/h).  

ZAŁĄCZNIK 3 
NOWY UKŁAD SIŁ (NOWE GRUPY INTERESARIUSZY)

Poniżej przedstawia się układ sił, który podlega gwałtownym przemianom. 
Najważniejszą, optymistyczną cechą zmian jest szybko rosnący udział kapitału 
społecznego w  układzie. Ten zaś jest bez wątpienia bazą energetyki prosumenckiej, 
zwłaszcza na początkowym etapie jej rozwoju. 

1. Głównymi interesariuszami w grze o przebudowę energetyki z perspektywy polskiej 
są: Komisja Europejska, polski rząd, polska energetyka WEK i „reszta”. W tej reszcie 
istnieją już ukształtowani nowi interesariusze (grupy interesów) zdolni do walki 
o  swoje interesy. Są to: prosumenci (przedsiębiorcy, samorządy, rolnicy, ludność), 
a także przemysł produkujący dobra inwestycyjne dla energetyki OZE (prosumenckiej), 
inwestorzy (kapitał prywatny) i  wreszcie szybko rosnąca liczba stowarzyszeń 
działających na rzecz rozwoju energetyki prosumenckiej (energii odnawialnej, 
efektywności energetycznej, ochrony środowiska, inteligentnej infrastruktury).

2. Z  punktu widzenia nowego układu ważne jest, ze istnieją także wielkie obszary 
gospodarki, strukturalnie nieefektywne, w  których przebudowa energetyki pobudzi 
zdrowy popyt wewnętrzny, wyzwoli na masową skalę innowacyjność, spowoduje 
trwałą i  bardzo głęboką poprawę efektywności energetycznej. Do tych obszarów 
należą w szczególności dwa obszary.

3. Pierwszym jest rewitalizacja zasobów mieszkaniowych (za pomocą termomodernizacji 
z wykorzystaniem technologii domu pasywnego, za pomocą nowoczesnej energetyki 
budynkowej oraz infrastruktury smart grid HAN).

4. Drugim wielkim obszarem, poza miastami, jest rozwój rolnictwa energetycznego, 
który pozwoli realizować efektywną restrukturyzację i modernizację rozdrobnionego 
polskiego rolnictwa i polskiej wsi (masowe przekształcenie towarowych gospodarstw 
rolnych w  rolno-przemysłowe; zagospodarowanie gruntów odłogowanych, których 
powierzchnia szybko rośnie, w  gospodarstwach „socjalnych”; reelektryfikacja 
rolnictwa/wsi za pomocą nowoczesnych technologii wytwórczych: mikrobiogazowni, 
biogazowni, energetyki budynkowej słoneczno-wiatrowej). W  wypadku Śląska 
technologie rolnictwa energetycznego mają potencjalnie bezpośrednie zastosowanie 
do rewitalizacji terenów zdegradowanych.

ZAŁĄCZNIK 4 
KATALOG WYBRANYCH TECHNOLOGII

Poniżej przedstawia się „cząstkowe” technologie i  produkty rynkowe, w  dużym 
stopniu już skomercjalizowane, możliwe do zastosowania w projektach demonstracyjnych. 
Podkreśla się jednak, że projekty demonstracyjne powinny dodatkowo zapewnić 
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efektywne (komercyjne) rozwiązania w obszarze infrastruktury inteligentnego zarządzania 
energią, takie jak: smart grid HAN, smart EV, smart city, itp. 

1. „Głęboka” termomodernizacja (z  wykorzystaniem technologii domu pasywnego), 
umożliwiająca 6-krotne obniżenie zużycia ciepła na cele grzewcze w  budynkach 
mieszkalnych (z obecnej wartości przeciętnej zużycia wynoszącej 180 kWh/m2rok do 
około 25÷30 kWh/m2rok). Jest to technologia, która będzie się intensywnie rozwijać 
w UE pod wpływem dyrektywy 2010/31.    

2. Technologie słoneczno-wiatrowe (źródła wytwórcze energii elektrycznej), powiązane 
z  zasobnikami w  postaci baterii akumulatorów, w  tym z  transportem elektrycznym 
(samochodem elektrycznym, ciągnikiem elektrycznym), umożliwiające bardzo 
dobrą „odpowiedź” rynkową na ewentualny deficyt mocy w  KSE (Krajowy System 
Elektroenergetyczny) po 2015 roku (wejście w życie dyrektywy LCP).    

3. Pompa ciepła. Technologia posiadająca wysoki priorytet w  dyrektywie 2009/28 
w  kontekście wymaganego udziału OZE w  rynkach końcowych energii (możliwość 
wykorzystania ciepła produkowanego przez pompę ciepła do rozliczenia celu 
dotyczącego udziału OZE w  rynkach końcowych energii), a  także posiadająca wielki 
potencjał w zakresie redukcji paliw kopalnych (osiągalna jest eksploatacyjna wartość 
współczynnika COP równa 4 i  więcej); ponieważ pompa ciepła będzie wypierać 
z rynku paliw kopalnych przede wszystkim węgiel, to ma ona także wielki potencjał 
w  zakresie redukcji emisji CO2. Znaczenie pompy ciepła wzrosło jeszcze znacznie 
wraz z opublikowaniem (1 marca 2013) decyzji unijnej dotyczącej sposobu obliczania 
energii odnawialnej pozyskiwanej z tej technologii.     

4. Mikrobiogazownia. Technologia całkowicie nowa w  Polsce. Mikrobiogazownie 
rolniczo-utylizacyjne szczególnie nadają się do modernizacji polskiego rolnictwa, co 
wynika z  jego specyfiki, mianowicie wielkiego rozdrobnienia. Technologia nadaje się 
jednak do zastosowania w małych miastach (w małych oczyszczalniach ścieków).    

5. Smart EV. Technologia posiadająca bardzo wysoki priorytet w  dyrektywie 2009/28 
w kontekście wymaganego udziału OZE w rynkach końcowych energii (współczynnik 
przeliczeniowy 2,5), a  także posiadająca duży potencjał w  zakresie redukcji paliw 
ropopochodnych (eksploatacyjna „sprawność” energetyczna samochodu elektrycznego 
jest około 3-krotnie wyższa od eksploatacyjnej „sprawności” samochodu z  silnikiem 
spalinowym) i bardzo wielki potencjał w zakresie DSM/DSR (zarządzanie popytem na 
energię elektryczną w KSE).  

6. Prosumencka sieć inteligentna. Technologia, która może uchronić Polskę od wielkiej  
potencjalnej nieefektywności związanej z  redukowaniem tej technologii do  AMI 
(Advanced Metering Infrastructure) i  jej „zawłaszczaniem” przez elektroenergetykę. 
(Prosumenckie, w  tym głównie budynkowe, sieci inteligentne mają bardzo wielki 
potencjał efektywności, jednak tylko wtedy, gdy będą wykorzystywane do zarządzania 
prosumenckimi łańcuchami wartości, czyli gospodarką energetyczną prosumentów 
obejmującą energię elektryczną, ciepło i transport).    


