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MIX ENERGETYCZNY 2050 – zużycie energii elektrycznej 180 TWh
(opracowanie własne)

Lp. Rodzaj zasobu

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Redukcja rynku końcowego ciepła o 50% (za pomocą
termomodernizacji i innych technologii, zwiększających efektywność
systemów grzewczych i wentylacyjnych)
Zapotrzebowanie transportu na energię elektryczną (wzrost liczby
samochodów na 1 tys. mieszkańców o 50%, przejście na transport
elektryczny)
Zapotrzebowanie na węgiel kamienny i brunatny – energia chemiczna
(zmniejszenie o 70%)
Zapotrzebowanie na gaz ziemny – energia chemiczna
(zwiększenie wykorzystania energetycznego o 20%)
Zapotrzebowanie na paliwa transportowe (zmniejszenie o 25%)
Hydroenergetyka
Farmy wiatrowe
Rolnictwo energetyczne (3000 biogazowni, około 200 tys.
mikrobiogazowni, paliwa drugiej generacji, biomasa stała, w tym
odpadowa)
Biomasa z gospodarki leśnej
Pompy ciepła
Kolektory słoneczne
Mikrowiatraki
Ogniwa fotowoltaiczne

Wielkość
zasobu/rynku
[TWh/rok]
20ch + 60cOZE
+ 15elOZE
160ch + 45elOZE
240ch *
120ch **
160ch
5el
20el
50el+50c
10el+10c
45c
10c
10el
10el

CHARAKTERYSTYCZNE OPRACOWANIA DOTYCZĄCE POLSKIEGO MIKSU ENERGTYCZNEGO 2050
Trzy ogólne uwagi. We wszystkich opracowaniach: 1° - prognoza zużycia energii elektrycznej jest
nierealistyczna (jest nadmiernie zawyżona), co świadczy o działaniu grup interesów zainteresowanych
tradycyjnymi inwestycjami, 2° - zastosowana metodyka badawcza pomija zagadnienia systemowe o
charakterze technicznym (KSE, OPF), co świadczy o głębokim wtórnym kryzysie kompetencyjnym, 3° stosowane jest podejście produktowe (sektorowe) charakterystyczne dla energetyki WEK, w miejsce
pożądanego podejścia ukierunkowanego na energetyczne łańcuchy wartości charakterystyczne dla energetyki
prosumenckiej, co świadczy na razie o braku otwarcia na nową metodykę badawczą.

1. Optymalny miks energetyczny dla Polski do roku 2060 – model DAS. Wersja 1.3 Warszawa,
28 maja 2013 WERSJA ROBOCZA. Kancelaria Prezesa RM RP, Departament Analiz
Strategicznych. Miks uwzględnia 8 wariantów, każdy dla niskich i wysokich cen emisji CO2.
Raport jest pro-węglowy. Energetyka gazowa jest sprowadzona do roli mocy szczytowych i
interwencyjnych. Dla jednego z wariantów (8.) i niskich cen emisji CO2 w miksie nie ma
miejsca dla energetyki jądrowej. OZE, to głównie energetyka biomasowa.
2. Mix energetyczny 2050. Analiza scenariuszy dla Polski. Ministerstwo Gospodarki, listopad
2011 (Raport opracowany przez Instytut Badań Strukturalnych oraz demosEuropaCentrum, M. Bukowski i A. Śniegocki). Raport głównie przeglądowy. Metodologia,
wykorzystana do opracowania miksu, jest z okresu gospodarki planowanej i epoki
technologii wielkoskalowych. Prognoza produkcji energii elektrycznej w 2050 roku od 256
TWh do 374 TWh (warianty bez i z samochodami elektrycznymi) całkowicie nierealistyczna.
3. Raport (2009) McKinsey. Krzywa krańcowych kosztów redukcji emisji dla energetyki
całkowicie błędna (np. 65 €/t dla PV)
4. E&Y (2011, 2012). Raporty (zróżnicowane, ale segmentowe) mają za podstawę
tendencyjną strukturę kosztów Capex i Opex, czyli nie uwzględniają korzyści osiągalnych w
energetycznych łańcuchach wartości.
5. KIG (sierpień 2013). Zgodnie z listem otwartym do Premiera RP: istnieje konieczność
podjęcia wszelkich działań mających na celu zablokowanie Komisji Europejskiej w dążeniu
do zaostrzenie regulacji Pakietu Klimatycznego, które prowadzą do utraty
konkurencyjności przez polską gospodarkę.
6. Raport PKEE-EnergSys (2050). Zgodnie z Raportem: Realizacja Polityki Klimatycznej
prowadzi do trwałej obniżki PKB. Ponad połowa produkcji energii elektrycznej pochodzi
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elektrowni jądrowych i OZE.

STRATEGIA NAJWIĘKSZYCH ŚWIATOWYCH FIRM
Ani negocjacje klimatyczne pod auspicjami ONZ, ani uchwalanie ustaw
klimatycznych przez Kongres Stanów Zjednoczonych nie posuwa się zbytnio
naprzód, ale największe światowe firmy nie czekają, zaczynają zachęcać do
mniejszych emisji czy przechodzenia na odnawialne źródła energii i biorą
sprawy w swoje ręce – ujawnia najnowszy raport Calvert Investments, Ceres i
WWF
Główne wnioski
• 102 spośród 171 firm znajdujących się na listach 100 najbogatszych
amerykańskich i 100 największych światowych korporacji wyznaczyło sobie
cele redukcji emisji
• 24 przyjęły osobne zobowiązania dotyczące wykorzystywania OZE,
pozostałe cel ten wplotły w zobowiązanie zmniejszania emisji
• firmy mówią o korzystaniu z czystej energii w 50% (Dow Chemical, Walt
Disney) lub wręcz o całkowitym uniezależnieniu się od węgla (Google,
Microsoft i Wal-Mart Stores)
Portal Chrońmy Klimat)
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CHARAKTERYSTYKA ŚLĄSKA W KONTEKŚCIE ENERGETYKI (1)
Lp.

Wielkość

Śląsk

Udział w kraju [%]

1

Liczba ludności [mln]

4,6

12

2

Liczba mieszkań [mln]

1,6

13

3

Liczba przedsiębiorców [tys.]

350

19

4

PKB [mld PLN]

175

13

5

Produkcja sprzedana przemysłu [mld PLN]

182

18

6

Produkcja sprzedana budowlano-montażowa
[mld PLN]

16,5
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CHARAKTERYSTYKA ŚLĄSKA W KONTEKŚCIE ENERGETYKI (2)
Lp.

Sektor

!!!

Udział [%]

1

Wysokiej techniki

brak

2

Średnio-wysokiej techniki

18

3

Średnio-niskiej techniki

36

4

Niskiej techniki

46
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KRYZYS WEK (wielkoskalowa energetyka korporacyjna)
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PROCES BUDOWANIA SYSTEMOWEJ NIEEFEKTYWNOŚCI ELEKTROENERGETYKI
W POLSCE W CIĄGU OSTATNICH 15 LAT
1. KDT – kontrakty długoterminowe (okres 2007-2010 główny transfer środków
od odbiorców do wytwórców WEK, i malejąco do 2022 roku – 15 mld zł)
2. Konsolidacja – wielki koszt pakietów socjalnych (nieefektywnie wydawane
pieniądze, zablokowanie dopływu innowacyjnych kadr do skonsolidowanych
przedsiębiorstw)
3. Polityka energetyczna (przyjęta w listopadzie 2009) ukierunkowana na
petryfikację energetyki, zamiast na innowacje
4. Transfer środków przeznaczonych na rozwój OZE/URE do energetyki WEK.
Już obecnie jest to 4 mld zł/rok, z tego na współspalanie przypada połowa
(12…13 zł/GJ w węglu, to za drogo, ale 35 zł/GJ w biomasie do
współspalania, której zużywamy już 4 mln ton rocznie, to niewielkie
pieniądze – z wypowiedzi M. Bielińskiego); „dotowanie” energii elektrycznej
ze zamortyzowanych wielkich elektrowni wodnych, finansowanie wielkich
farm wiatrowych powodujących duże koszty zewnętrzne, finansowane przez
odbiorców, a nie przez inwestorów)
5. Rządowa prywatyzacja: tanio sprzedać, drogo kupić. Wejście do Polski
Vattenfalla. Prywatyzacja Tauronu – cena Grupy obniżona w połowie 2010
roku przez ministra skarbu o około 50% ze względu na „złe” uwarunkowania
na rynkach finansowych. Wyjście Vattenfalla z Polski w połowie 2011 roku –
sprzedaż polskich aktywów w okresie załamania się rynków finansowych za
cenę 3-krotnie wyższą od ceny nabycia – premia za restrukturyzację (?),
której polski rząd nie chciał przeprowadzić!!!)
6. Derogacja: rozwiązanie ukierunkowane na transfer do wytwórców WEK w
okresie 2013-2020 około 50 mld zł na pokrycie kosztów uprawnień do emisji
8
CO2 i zasilanie budżetu, zamiast na rozwój energetyki OZE/URE

DOMINACJA ENERGTYKI WEK W POLSKIEJ GOSPODARCE
Energetyczno-paliwową strukturę korporacyjną w Polsce symbolizuje wielkość
przedsiębiorstw. Jest to 10 firm paliwowo-energetycznych w pierwszej „20” na
polskiej liście „100” (Forbes) oraz drugie na świecie polskie przedsiębiorstwo
ciepłownicze:
• PKN Orlen (1), Lotos (2), PGE (3), PGNiG (5), Tauron (7), BP Europe (14), Energa
(18), Kompania Węglowa (19), Enea (20).
• SPEC (Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej)
Podobnie jest tylko w Rosji, gdzie największe przedsiębiorstwa, to:
• paliwa płynne: Rosnieft (Jukos), Łukoil
• energia elektryczna – RAO JES Rosija
• gaz ziemny – Gazprom
i pierwsze na świecie moskiewskie przedsiębiorstwo ciepłownicze
To jest struktura charakterystyczna dla epoki przemysłowej, ale w żadnym
wypadku ta struktura nie jest właściwa dla społeczeństwa wiedzy
W USA od czasu absolutnej dominacji przedsiębiorstw energetycznych już kilka
nowszych generacji przedsiębiorstw „tasowało się” na szczycie rankingu. Ostatnio
jest to sieć supermarketów Wal-Mart Stores, co jest niezwykle symptomatyczne w
aspekcie konfrontacji energetyki WEK i OZE/URE
Trzy potęgi eksportowe: Chiny – 2 bln $/rok (fabryka świata), USA – 2 bln $/rok
(zaawansowane technologie), Niemcy – 1,1 bln €/rok (produkcja przemysłowa wysokiej
jakości) + Indie (10. miejsce w rankingu światowym) – 0,6 bln $/rok (światowe centrum
9
usług: outsourcing/offshoring, usługi biznesowe, usługi IT)

!!!
DOMINACJA IMPORTOCHŁONNOŚCI POLSKEJ ENERGETYKI WEK:
PALIWA ORAZ DOBRA INWESTYCYJNE Z IMPORTU, SPRZEDAŻ TYLKO NA RYNEK
WEWNĘTRZNY!
1. Cała energetyka sprzedaje swoje produkty – energia elektryczna, ciepło,
paliwa (na potrzeby produkcji energii elektrycznej, ciepła i na potrzeby
transportu) – praktycznie wyłącznie na rynek wewnętrzny.
2. Roczna wartość rynków, struktura kosztów, w mld PLN: ciepło – 30, energia
elektryczna – 48 (w tym akcyza łącznie z opłaconymi do budżetu
uprawnieniami do emisji CO2 – 6), paliwa transportowe – 100 (w tym akcyza
37). Łącznie – prawie 180 mld PLN (w tym akcyza łącznie z opłatami za
uprawnienia do emisji CO2 przejętymi przez Ministerstwo Finansów – 43 mld
PLN).
3. Import paliwowy. Roczny wypływ środków na paliwa z importu: węgiel – 12
mln ton, 1 mld $, ropa – 22 mln ton, 15 mld $, gaz – 11 mld m3, 5 mld $.
Łącznie – 21 mld $ (70 mld PLN).
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ENERGETYKA WEK – ofiara finansjalizacji

!!!

1. W jakich kategoriach rozpatrywać spadek wartości giełdowej firm
energetycznych po ich wejściu na giełdę (Enea – 2008, PGE – 2009, Tauron –
2010) wynoszący, względem wartości głównego indeksu (WIG 20): Enea –
67%, PGE – 40%, Tauron – 22% (w przypadku Tauronu trzeba pamiętać o
obniżce wartości spółki przez ministra skarbu z około 14 mld PLN do około 8
mld PLN; gdyby spadek liczyć względem wartości spółki wynoszącej 14 mld
PLN, to wynosiłby on 55%).
2. Co oznaczają zawirowania wokół dwóch bloków w Elektrowni Opole
(podpisywanie umów, zrywanie, wznawianie): Jedna „decyzja” (koniec
czerwca 2013) dotycząca powrotu do budowy bloków przez PGE
spowodowała spadek wartości firmy o 3 mld PLN (ceny akcji PGE obniżyły się
o ponad 8%; wartość rynkowa spadła do 28 mld PLN). Tak „nowoczesność”
bloków węglowych, wiarygodność listu intencyjnego między PGE i Kompanią
Węglową oraz wiarygodność polityki energetycznej rządu wyceniły rynki
kapitałowe.
3. Wiadomo, że zawirowania obejmują bloki o łącznej mocy około 10 GW i
nakładach inwestycyjnych 60 mld PLN. Pytanie: czy oszacowanie
poniesionych kosztów prac rozwojowych projektów na 1% nakładów
inwestycyjnych jest racjonalne i w jakich kategoriach rozpatrywać te koszty
(brak dobrej rządowej polityki energetycznej, brak realnej strategii
przedsiębiorstw, ryzyko, interes – kogo)?
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ŚRODOWISKO GLOBALNE
1. Raport (marzec 2012) komisji śledczej japońskiego parlamentu ds. katastrofy w
Fukushimie (druzgocąca krytyka japońskiej korporacji energetycznej)
2. Oświadczenie (lipiec 2013) Prezydenta Obamy w sprawie energetyki węglowej
(zdrowie vs energetyka węglowa)
3. Hiszpania: zapaść gospodarcza – zdolności wytwórcze w elektroenergetyce 2krotnie za duże, deficyt taryfowy (rządowy) na rynku energii elektrycznej 30
mld €.
4. Charakterystyczne przypadki: Niemcy, Chiny, Afryka (OZE – gra o przewagę
konkurencyjną)
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EP (energetyka prosumencka)
beneficjent postępu technologicznego i kryzysu WEK
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ANALOGIE
Przebudowa EP vs WEK
– kolejny etap w procesie transformacji sektorowych:
1.
2.
3.
4.

Telekomunikacja – telefonia komórkowa vs system
telekomunikacyjny
Budownictwo – domy jednorodzinne vs wielka płyta
Transport – drogowy vs kolej
Rolnictwo – gospodarstwa małotowarowe vs kombinaty rolnicze
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PRÓBA DEFINICJI
1.

Prosument, to dotychczasowy odbiorca, który wykorzystuje dostępne na
konkurencyjnym rynku technologie energetyczne (wytwórcze i
proefektywnościowe po stronie popytowej, czyli po stronie użytkowania
energii i paliw) celem zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych, w
szczególności podejmuje produkcję energii elektrycznej na własne
potrzeby w źródłach OZE.

2.

Energetyka prosumencka, to przejście od produktów do energetycznych
łańcuchów wartości (zintegrowana gospodarka energetyczna).
Prosument zmienia produktowe podejście w zakresie pokrywania
zapotrzebowania na energię elektryczna, ciepło i paliwa transportowe
(osobny zakup od branżowych/sektorowych dostawców) na gospodarkę
integrującą popyt i podaż we wszystkich trzech segmentach potrzeb
energetycznych.

3.

Energetyka prosumencka, to synteza energetyki i inteligentnej
infrastruktury. Wykorzystanie inteligentnej infrastruktury do zarządzania
gospodarką energetyczną jest tylko częścią inteligentnej infrastruktury
prosumenta, wykorzystywanej przez niego w całym zakresie aktywności
(zaspakajanie potrzeb życiowych, praca).
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CZYM JEST ENERGETYKA PROSUMENCKA W WYMIARZE SPOŁECZNOGOSPODARCZYM (CYWILIZACYJNYM)
Jest to na przykład:
1. Polisa ubezpieczeniowa (dla masowego prosumenta)
2. Narzędzie wykorzystania renty zapóźnienia w energetyce (energetyka
polska została w ostatnich kilkunastu latach wyjałowiona ze strategicznych
kompetencji i skolonizowana przez globalne firmy konsultingowe)
3. Narzędzie pobudzenia innowacyjności na masową skalę (przemysły ICT i
budowlany; biotechnologie środowiskowe/utylizacyjne i uprawy roślin
energetycznych; rynki nowych usług budowlanych; nowe rynki usług i nowe
zawody takie jak: audytor energetyczny, projektant-instalator-certyfikator
PME
4. Narzędzie wykorzystania lokalnych zasobów (siły roboczej; nieużytków
rolnych; energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej; biomasy
leśnej; dachów!!!; …)
5. Narzędzie rozwiązywania lokalnych problemów (utylizacja biomasy
odpadowej, wymiana dachów eternitowych na fotowoltaiczne , …)
6. Narzędzie przebudowy transportu w kierunku elektrycznego
7. Narzędzie przebudowy rolnictwa w kierunku żywnościowo-energetycznego
8. Narzędzie przywracania szacunku do pracy, odpowiedzialności za siebie i za
otoczenie
Energetyka OZE/URE nie jest zastąpieniem energetyki WEK. Energetyka OZE/URE
powoduje zmianę stylu życia (wejście w model trwałego rozwoju zrównoważonego)

UWARUNKOWANIA. POZORNIE ODLEGŁE, A JEDNAK SPÓJNE

1. Ograniczona chłonność rynku i ograniczona wydolność inwestycyjna.
Technologie: rozwojowe (energetyka prosumencka), pomostowe
(energetyka węglowa), ubezpieczające (energetyka gazowa). Brak miejsca
dla energetyki jądrowej
2. Ceny węzłowe w systemie elektroenergetycznym. Impuls rozwojowy dla
energetyki prosumenckiej na obszarach deficytu mocy wytwórczych
3. Łańcuchy wartości zamiast produktów. Usługi vs produkty? – sprawa
skalowalności. Efekt skali (bloków wytwórczych, elektrowni, systemów
elektroenergetycznych, gazowych) vs efekty produkcji fabrycznej i rozwoju
technologicznego oraz synergii
4. Nowa ekonomika. Nieakceptowalne (współcześnie) ryzyko w energetyce
WEK. Energetyka prosumencka jako polisa ubezpieczeniowa dla
prosumentów, ekonomika behawioralna

PODMIOTOWA SEGMENTACJA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ (segmenty 1, 2)

Segment 1: właściciele domów, gospodarstw rolnych, wspólnoty mieszkaniowe,
„administratorzy” budynków (energetyka budynkowa!)
PME 1 (prosumencka instalacja energetyczna): 10 tys. nowych domów
budowanych rocznie, 6 mln domów do modernizacji
PME 2: 120 tys. wspólnot mieszkaniowych (budynków mieszkalnych)

PME 3: 14 tys. szkół podstawowych, 6 tys. gimnazjów, 11 tys. szkół
ponadgimnazjalnych, 750 szpitali, 1300 pływalni, 2,5 tys. urzędów gmin/miast
PME 4: 115 tys. gospodarstw rolnych małotowarowych, 105 tys. gospodarstw
rolnych „socjalnych”
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
PISE 2 (ARE – autonomiczny Region energetyczny): 43 tys. wsi, a wraz z
przyległymi koloniami, przysiółkami i osadami - 56,5 tys.
PISE 3: 1600 gmin wiejskich i 500 gmin wiejsko-miejskich
PISE 4 (smart city): 400 miast
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PODMIOTOWA SEGMENTACJA ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ (segment 3)

Segment 3: przedsiębiorcy, infrastruktura PKP (autogeneracja, w tym
budynkowa; instalacje, mikrosieci, sieci przemysłowe, sieć
energetyczna PKP; „energetyka przemysłowa”)
AG 1 (autogeneracja w hipermarketach, biurowcach, hotelach): 350
hipermarketów, 800 biurowców, 2 tys. hoteli
AG 2 (autogeneracja u przedsiębiorców – małe i średnie przedsiębiorstwa): 1,6
mln przedsiębiorców
AG 3 (autogeneracja w transporcie kolejowym – PKP Energetyka): 3,5%
krajowego zużycia energii elektrycznej

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
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ENERGETYKA PROSUMENCKA 2013 W POLSCE (1)
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)
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ENERGETYKA PROSUMENCKA 2013 W POLSCE (2)
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)
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ENERGETYKA PROSUMENCKA 2013 W POLSCE (3)
REZERWA MOCY (w układach gwarantowanego zasilania)
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).
Szacunkowa (oszacowanie własne) moc agregatów prądotwórczych w
budynkowych układach gwarantowanego zasilania (telekomunikacja, banki,
szpitale, markety, obiekty wojskowe, …) ponad 1GW.
DSM (demand side management)
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).
PSE, plan podpisania do końca 2013 umów (takich jak w p. 1) na łączną redukcję
mocy wynoszącą 200 MW – dane pozyskane z PSE (publikacje).
Odbiorcy – Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, szacuje potencjał usługi
DSM dla operatorów (OSP, OSD) na około 2 GW – dane pozyskane z FOEEiG
(konferencje).
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ENERGETYKA PROSUMENCKA 2013 W POLSCE (4)
PRZEDSIĘBIORSTWA CIEPŁOWNICZE
Źródła kogeneracyjne w ECO – dane pozyskane u inwestora
Opole: blok gazowy (7,4+14,2) MW; blok węglowy (11+28) MW (2012)
Kutno: 3agregaty kogeneracyjne (2+2) MW (2012)
Olesno: agregat kogeneracyjny (0,25+0,3) MW (2012)
Jelenia Góra: 3 bloki kogeneracyjne węglowe o mocach elektrycznych
(8+5,5+0,9) MW, łączna moc cieplna – 80 MW
Projekty w toku (realizacja do 2015)
Województwo Lubuskie – agregaty kogeneracyjne gazowe: Żagań – (2+2) MW,
Żary – (2+2) MW, Nowa Sól – (2+2) MW
Malbork: (2+2) MW – agregat kogeneracyjny gazowy
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 u inwestora
Pierwszy etap inwestycyjny: 2 turbiny, moc łączna: (15+22) MW
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)
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ENERGETYKA PROSUMENCKA 2013 W POLSCE (5)

PRZEMYSŁ
KGHM, łańcuch wartości obejmujący inwestycje w użytkowanie i wytwarzanie
energii elektrycznej – dane pozyskane z KGHM
Zużycie 2,5 TWh/a (2012) vs 4 TWh/a w wariancie bussines as usual.
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 kogeneracji oraz
utylizację odpadów (własnych i z rynku) w procesie współspalania z węglem –
dane pozyskane z Stora Enso
Blok kogeneracyjny wielopaliwowy (36+164) MW, ruch gwarancyjny bloku
(potencjalna produkcja energii elektrycznej – 0,3 TWh)
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)
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MIKS ENERGETYCZNY 2020, 2050
(rynek energii elektrycznej)
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NAJNOWSZE DANE
BEZEMISYJNE STRATEGIE/POLITYKI w HORYZONCIE 2050
NIEMIEC (lidera UE na rynku energii elektrycznej), SZWECJI (lidera UE na rynku
ciepła), SZWAJCARII (kraju spoza UE)
2020: Cele Pakietu 3x20
2030: Redukcja zużycia paliw kopalnych – 40%;
udział energii odnawialnej – 40 %; redukcja emisji CO2 – 50%
2050: Mapa Drogowa 2050 (skrajna strategia – tylko OZE)
NIEMCY
Wzrost mocy w źródłach PV: 1.01.2011 – 17 GW, obecnie (po 2 latach) – 33 GW
2012: produkcja energii elektrycznej:
farmy wiatrowe 70 TWh, biogazownie 30 TWh, PV 33 TWh, elektrownie wodne
17 TWh
2050: zmniejszenie zużycia energii w ogóle o 50%, energii elektrycznej o 25%
SZWECJA
2013: zrealizowany cel Pakietu 3x20 w zakresie udziału energii odnawialnej (49%)
SZWAJCARIA
2050: zmniejszenie zużycia energii w ogóle o 71 TWh (30%), energii elektrycznej o
21 TWh (35%)

PAKIET 3X20

przede wszystkim siła sprawcza, ale także program operacyjny

Technologia/mechanizm

Współczynnik/rozwiązanie

Samochód elektryczny

Mnożnik 2,5 przy zaliczaniu do celu energii elektrycznej
(odnawialnej) wykorzystanej do napędu samochodu

Pompa ciepła

Zaliczenie do celu ciepła produkowanego przez pompę

Paliwa drugiej generacji

Mnożnik 2 przy zaliczaniu paliw do celu

Aukcjoning emisji CO2

Plan (harmonogram) redukcji emisji wolnej od opłaty, cena
uprawnień do emisji (cena referencyjna Komisji Europejskiej dla
potrzeb decyzji inwestycyjnych: 40 euro/tona CO2)

Integracja trzech rynków końcowych
(energia elektryczna, ciepło, paliwa transportowe)
Polskie cele 3x20 (w scenariuszu „business as usual”)
15% – 100 TWh, 20% – 60 mln ton , 20% – 180 TWh

POLSKIE RYNKI KOŃCOWE (obecne i w horyzoncie 2050), TWh/a
2050
Lp.

2012

1

Energia elektryczna

155/115

210/155

po przebudowie
strukturalnej
170/155

2

Ciepło

240/220

265/240

130/120

3

Energia transportowa

210/30

260/40

85/50

business as usual

Najważniejsze założenia
1.Prognoza demograficzna: zmniejszenie liczby ludności o 15% (do 33 mln).
2.Roczny wzrost PKB na mieszkańca: 1,5% (całkowity wzrost z 1,4 bln PLN do 3 bln PLN w
cenach stałych) Komentarz. W scenariuszu business as usual wzrost PKB przyjmuje się na
ogół na poziomie 3%. Trzeba jednak zmniejszyć ten wzrost o minimum 1% z tytułu
likwidacji zadłużenia Polski wynoszącego obecnie 55% oraz nie mniej niż o 0,5% z tytułu
strended costs w wielkoskalowej energetyce korporacyjnej – WEK (zmniejszenie PKB nie z
powodu deficytu energii i opłat za CO2, ale właśnie strended costs w energetyce).
3.Roczny wzrost zużycia energii elektrycznej na mieszkańca: 1%.
4.Całkowity wzrost liczby mieszkań: 10% (z 12 mln do 13,5 mln); redukcja zużycia ciepła
jednostkowego (na mieszkanie): 50% (głęboka termomodernizacja), przy potencjalnie
możliwej 80%.
5.Całkowity wzrost liczby samochodów: 25% (z 17 mln do 21 mln; z 450 do 700 na tys.
mieszkańców, czyli wzrost do obecnego poziomu amerykańskiego); redukcja zużycia
jednostkowego (na samochód) energii transportowej z „loco” stacja benzynowa na „loco”
terminal ładowania: 70%.
Rozwój zrównoważony:
zamiast przejadania się i stosowania Raphacholinu, po prostu nie przejadamy się. Dotyczy
nie tylko żywności, ale także energii/paliw (samochodów, domów)
Produkcja energii elektrycznej, MWh/(mieszkaniecrok): Polska – 4, Norwegia – 30, USA –
28
15, Niemcy – 8; Polska przyszłość::wzrost produkcji energii odnawialnej (OZE/URE)!!!

MIX ENERGETYCZNY 2050 – zużycie energii elektrycznej 180 TWh
(opracowanie własne)

Lp. Rodzaj zasobu

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Redukcja rynku końcowego ciepła o 50% (za pomocą
termomodernizacji i innych technologii, zwiększających efektywność
systemów grzewczych i wentylacyjnych)
Zapotrzebowanie transportu na energię elektryczną (wzrost liczby
samochodów na 1 tys. mieszkańców o 50%, przejście na transport
elektryczny)
Zapotrzebowanie na węgiel kamienny i brunatny – energia chemiczna
(zmniejszenie o 70%)
Zapotrzebowanie na gaz ziemny – energia chemiczna
(zwiększenie wykorzystania energetycznego o 20%)
Zapotrzebowanie na paliwa transportowe (zmniejszenie o 25%)
Hydroenergetyka
Farmy wiatrowe
Rolnictwo energetyczne (3000 biogazowni, około 200 tys.
mikrobiogazowni, paliwa drugiej generacji, biomasa stała, w tym
odpadowa)
Biomasa z gospodarki leśnej
Pompy ciepła
Kolektory słoneczne
Mikrowiatraki
Ogniwa fotowoltaiczne

Wielkość
zasobu/rynku
[TWh/rok]
20ch + 60cOZE
+ 15elOZE
160ch + 45elOZE
240ch *
120ch **
160ch
5el
20el
50el+50c
10el+10c
45c
10c
10el
10el

PRÓWNANIE INWESTYCJI 1
(dwa bloki węglowe w Elektrowni Opole)
z „INWESTYCJĄ 2”
(program rewitalizacji budownictwa i modernizacji rolnictwa)
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PRÓWNANIE INWESTYCJI 1 Z „INWESTYCJĄ 2”
(bazowe nakłady inwestycyjne 12 mld PLN)
roczne wskaźniki inwestycji

Inwestycja
a
Inwestycja 1
Inwestycja 2
w tym:
-segment 1°
-segment 2°

Produkcja
energii
elektrycznej
TWh
b
8
2,4
1,2
1,2

TWh
c
0
6,4

Zużycie (+) lub
wyparcie (–)
węgla2
mln t
d
+ 2,5
– 1,5

4,8
1,6

– 1,1
– 0,4

Redukcja
zużycia ciepła1

Emisja
CO2 (ETS)
mln t
e
5,5
0
0
0

W przypadku Inwestycji 2 – segment 2° do redukcji związanej
z głęboką termomodernizacją w domach dolicza się produkcję ciepła
w mikro-biogazowniach.
1

Wyparcie węgla jest powiązane tylko z redukcją ciepła (kolumna c),
nie uwzględnia natomiast redukcji węgla na rynku energii elektrycznej.
Jest to niekorzystne założenie dla Inwestycji 2,
bo wyparcie węgla na tym rynku wynosi:
Inwestycja 1 – 0,8 mln t (poprawa sprawności), Inwestycja 2 – 1 mln t (OZE).
2
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DYNAMIKA INWESTYCJI 2 ZWIĄZANA Z PROSTYM WYKORZYSTANIEM
ODRADZAJĄCEGO SIĘ FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO
(szacunki wykonane w cenach stałych)

a
1
5
6
7
23
25
26
30
31
32
49
50
51
55

b
2014
2018
2019
2020
2035
2036
2037
2041
2042
2043
2060
2061
2062
2066

Bazowe skorygowane (b)
i odradzające się nakłady
inwestycyjne
mld PLN
c
2,5 (b)
3,9 (b)
1,1
1,2
2,6
2,7
0,3
0,2
2,8
2,9
6,1
6,4
6,7
8,0

56
58
-

2067
2069
-

8,4
9,2
-

Lata

Lata
kalendarzowe

Wzrost segmentu 2°
tys. domów
d
41
240
258
299
755
800
805
818
856
902
2128
2232
2290
2565
2655
2900
-

Produkcja energii
elektrycznej
TWh
e
0,5
2,9
3,1
3,5
9,0
9,6
9,7
9,8
10,2
10,8
25,5
26,8
27,5
30,8
Ʃ = 650
31,9
34,8
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SYNTEZA
1.Inwestycja 1 spowoduje zapotrzebowanie na 125 mln ton węgla (to
zwiększy import węgla). Alternatywna Inwestycja 2 zapewnia produkcję
energii elektrycznej już w czasie budowy bloków węglowych – jest to 8,2
TWh. W 2035 r. roczna produkcja energii elektrycznej w Inwestycjach 1 i 2
zrównują się. W 2070 r. roczna produkcja energii elektrycznej z Inwestycji 2
wynosi około 30 TWh i jest prawie 3,5-krotnie większa niż w Inwestycji 1.
Produkcja liczona w okresie 55 lat narastająco wynosi około 650 TWh i jest o
60% większa niż w przypadku Inwestycji 1.
2.Główny efekt Inwestycji 2 jest związany ze zmniejszeniem zużycia węgla i
gazu ziemnego. W przeliczeniu na węgiel jest to wyparcie około 400 mln ton z
rynku produkcji ciepła i 260 mln ton z rynku produkcji energii elektrycznej. W
zakresie emisji CO2 Inwestycja 1 jest źródłem rocznej emisji CO2 wynoszącej
5,5 mln t i emisji łącznej wynoszącej 275 mln ton. Inwestycja 2 zapewnia
natomiast redukcję emisji CO2 około 1,5 mld ton.
3.W wyniku działania mechanizmu odradzającego się w obszarze Inwestycji 2
(w całej gospodarce) funduszu inwestycyjnego osiągalne jest
zrewitalizowanie 40% domów jednorodzinnych (do standardu domu
inteligentnego, plus-energetycznego) oraz zmodernizowanie w istotny
(jakościowy) sposób 40% gospodarstw rolnych. Bez wątpienia jest to efekt
cywilizacyjny, wykraczający daleko poza bezpośrednie korzyści związane z
zachowaniem bezpieczeństwa energetycznego.
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UZASADNIENIE FUNDAMENTALNE
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ANTYCYPOWANIE PRZYSZŁOŚCI W ENERGETYCE
W KONTEKŚCIE JEDNOSTKOWYCH NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH (1)
Porównanie nakładów inwestycyjnych dla charakterystycznych
technologii wytwórczych, równoważnych w aspekcie rocznej sprzedaży
energii elektrycznej do odbiorców końcowych (11 TWh),
uwzględniających konieczną rozbudowę sieci dla pierwszych czterech
technologii (opracowanie własne)

Moc
łączna
[GW]

TECHNOLOGIA

Nakłady inwestycyjne
[EUR]
łączne
[mld EUR]

jednostkow
e
[EUR]

Czas do efektu z
pojedynczego bloku

Technologie WEK (KSE)
przedsiębiorstwa korporacyjne
Pojedynczy blok jądrowy (po Fukushimie)

1,6

11 mld

11 mld

15 lat

2 bloki węglowe z instalacjami CCS

1,7

> 8 mld

> 4 mld

Realizacja nie wcześniej
niż za 20 lat

2

3,6 mld

1,8 mld

Realizacja możliwa przed
2020, po 2020 pełna
opłata za emisję CO2

1,6

1 mld

250 mln

3 lata

2 bloki węglowe bez instalacji CCS

4 bloki combi, na gaz ziemny, 400 MW każdy
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ANTYCYPOWANIE PRZYSZŁOŚCI W ENERGETYCE
W KONTEKŚCIE JEDNOSTKOWYCH NAKŁADÓW
INWESTYCYJNYCH (2)

Moc
łączna
[GW]

TECHNOLOGIA

Nakłady inwestycyjne
[EUR]
łączne
[mld EUR]

jednostkowe
[EUR]

Czas do efektu z
pojedynczego bloku

Farmy wiatrowe (KSE)
Niezależni wytwórcy (ewentualnie przedsiębiorstwa korporacyjne)
40 farm wiatrowych,
po 50 turbin o mocy 2,5 MW każda

5

10 mld

250 mln

2 lata

ANTYCYPOWANIE PRZYSZŁOŚCI W ENERGETYCE
W KONTEKŚCIE JEDNOSTKOWYCH NAKŁADÓW
INWESTYCYJNYCH (3)

Moc
łączna
[GW]

TECHNOLOGIA

Nakłady inwestycyjne
[EUR]
łączne
[mld EUR]

jednostkow
e
[EUR]

Czas do efektu z
pojedynczego bloku

Technologie gazowe 1
Energetyka przemysłowa, wielkie energochłonne zakłady przemysłowe
32 bloki combi, na gaz ziemny, 50 MW każdy

1,6

1,2 mld

37 mln

1,5 roku

Technologie gazowe 2
energetyka przemysłowa, w tym przemysł/biznes ICT (fabryki ICT, data centers, …)

160 bloków combi, na gaz ziemny, 10 MW
każdy

1,6

1 mld

6,5 mln

1 rok

Technologie gazowe 3 (budynkowe)
samorządy, małe i średnie przedsiębiorstwa, spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe, deweloperzy
16 tys. źródeł trójgeneracyjnych, na gaz
ziemny, 100 kW każde

1,6

4 mld

250 tys.

1 rok

300 tys. źródeł kogeneracyjnych, na gaz
ziemny, 6 kW każde

1,8

7,6

25 tys.

6 miesięcy
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ANTYCYPOWANIE PRZYSZŁOŚCI W ENERGETYCE
W KONTEKŚCIE JEDNOSTKOWYCH NAKŁADÓW
INWESTYCYJNYCH (4)

Moc
łączna
[GW]

TECHNOLOGIA

Nakłady inwestycyjne
[EUR]
łączne
[mld EUR]

jednostkow
e
[EUR]

Czas do efektu z
pojedynczego bloku

Technologie OZE/URE (budynkowe)
gospodarstwa rolne, właściciele domów jednorodzinnych
160 tys. mikrobiogazowni, o mocy 10 kW każda

1,6

6 mld

35 tys.

6 miesięcy

1 mln układów hybrydowych MOA, o mocy
5 kW (M)+5 kW (O) każdy

5+5

10 mld

10 tys.

6 miesięcy

2,5 mln ogniw PV, o mocy 4,5 kW każde

11

12 mld

5 tys.

3 miesiące
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Przewrót! Ceny energii elektrycznej z układu hybrydowego OZE/URE
niższe niż z energetyki WEK ?
Skonfrontowanie cen energii elektrycznej w energetyce prosumenckiej
(OZE/URE) i WEK
układ hybrydowy: mikrowiatrak 5 kW (900 €/kW) + ogniwa PV 5 kW (1100
€/kW), z baterią akumulatorów i przekształtnikiem, czas pracy układu
hybrydowego – około 25 lat,
produkcja energii elektrycznej w okresie całego życia układu - 275 MWh,
nakład inwestycyjny prosumenta – 44 tys. PLN (x3), około 132 tys. zł,
cena jednostkowa (stała) energii elektrycznej wynosi, w perspektywie tego
prosumenta, 480 zł/MWh

w porównaniu z ponad
600 PLN/MWh (z VAT-em, taryfa C)
od sprzedawcy z urzędu

Przedstawione porównanie jest skrajnie uproszczone, bo nie
uwzględnia:




że na jeden cykl życia ogniwa PV
przypadają jeszcze dwa cykle życia
przekształtnika, i podobnie – dwa cykle
życia baterii akumulatorów,
że wydajność ogniw PV maleje po 25
latach o około 20% itd.

 wsparcia tych technologii (z tytułu świadectw
pochodzenia energii),
 istniejącego ciągle jeszcze subsydiowania skrośnego
ludności (taryfa G u dostawców z urzędu),
 nieuchronnego, istotnego wzrostu ponadinflacyjnego
cen energii elektrycznej ogólnie w obszarze
energetyki WEK, itp.

POTRZEBA NOWEGO SPOJRZENIA NA KONKURENCYJNOŚĆ
(w elektroenergetyce)
ZASADNICZE POZIOMY KONKURENCYJNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH
TECHNOLOGII W KSE wg ZASADY KOSZTÓW UNIKNIĘTYCH

200

NN

350

SN

WN

600

nN

PLN/MWh

Konkurencyjność w
horyzontach 2020 i 2050
Od Pakietu 3x20 (w tym
dyrektywy 2009/28/WE) do
dyrektywy 2010/31/WE
(2007/2010-2020 i dalej)
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RYZYKO TECHNOLOGICZNE, PROCENTOWA STOPA RYZYKA

Stopa dyskontowa:
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Procentowy wpływ ryzyka technologicznego na jednostkowe koszty
wytwarzania energii elektrycznej (ekonomika wskaźników efektywności
NPV, IRR)
1. Blok parowy węglowy nadkrytyczny: + 7%
2. Blok CCGT gaz ziemny: - 4%
3. Blok jądrowy EPR: + 30%
4. Blok gazowy biogaz: - 4%
Utrata zaufania do korporacji – koniec podstaw finansowania energetyki
WEK (o zapotrzebowaniu na kapitał potrzebny do realizacji pojedynczych
projektów idący w mld EUR, z czasem wyjścia z biznesu wynoszącym 50 …
100 lat)
Nowa struktura ryzyka, finansowanie:
venture capital, private equity, ekonomika konsumencka (behawioralna)

MECHANIZMY – regulacyjne i rynkowe

Potencjał operacyjny i strategiczny ustawy OZE
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USTAWA OZE
przykład spraw pozostających ciągle do rozwiązania
(po podpisaniu „małego trójpaku” przez Prezydenta RP

1. Certyfikacja – UDT?
2. Kalibracja wsparcia – układy hybrydowe MOA i mikrobiogazownie.
Antycypowany od 2016 roku deficyt mocy w ogóle (wymagający
inwestycji), czy krótkotrwałe deficyty mocy (możliwe do redukcji w trybie
DSM/DSR)
3. Energia elektryczna z PME – źródło pokrycia strat sieciowych w KSE
4. Smart grid (zarządzanie łańcuchami wartości: 1º - OZE → pompa ciepła, 2º OZE → smart EV), inne
5. Ciepło !!!

PROPOZYCJA POLSKIEJ DOKTRYNY BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO,
KTÓRA POWINNA ZASTĄPIĆ RZĄDOWĄ POLITYKĘ ENERGETYCZNĄ
Horyzont 2020 (koniec rozpoczynającego się w 2014 roku unijnego okresu
budżetowego, dedykowanego w istotnym stopniu przebudowie energetyki)
jest granicznym horyzontem ulg (w zakresie ponoszenia kosztów
zewnętrznych) dla energetyki WEK i wsparcia dla energetyki OZE.
Czyli na przełomie obecnej dekady następuje zgodnie z doktryną wyłączenie
energetyki (w wyniku podobnych procesów jak np. w telekomunikacji) ze
sfery specjalnych wpływów politycznych.
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PROPOZYCJA TRZECH SZCZEGÓŁOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
Ustawa o odpowiedzialności gmin za bezpieczeństwo energetyczne. W ustawie
tej centralnym zagadnieniem jest włączenie rozwoju energetyki w zakres
planowania przestrzennego gmin, a także powiązanie rozwoju energetyki z
odpowiedzialnością gmin za infrastrukturę krytyczną (ustawa o
infrastrukturze krytycznej), za ochronę środowiska (ustawa „śmieciowa”), i
ogólnie za dobrostan ludności zamieszkującej gminę.
Ustawa o operatorach OSD. W tej ustawie centralnym zagadnieniem jest
przebudowa odpowiedzialności za bezpieczeństwo SEE: jej szybka procesowa
alokacja z poziomu operatora przesyłowego na poziom operatorów
dystrybucyjnych. Alokacja ta jest niezbędna dla wytworzenia nowej
równowagi (operator przesyłowy jest odpowiedzialny za intensyfikację
wykorzystania istniejących zasobów energetyki WEK, operatorzy dystrybucyjni
są odpowiedzialni za rozwój energetyki prosumenckiej). W szczególności
operatorzy dystrybucyjni powinni być zobowiązani do pokrycia w horyzoncie
2020 swoich strat sieciowych energią elektryczną z prosumenckich źródeł
OZE.
Ustawa o prosumentach, najważniejsza. Powinna ona być „ośrodkiem”
integracji rozwiązań wymaganych z punktu widzenia celów kilku dyrektyw,
np. kluczowych dyrektyw 2009/28 oraz 2010/31, których termin harmonizacji
już dawno minął. Ponadto, ustawa ta powinna być „miejscem”, w którym
zagadnienia (bilansowe, termodynamiczne/fizyczne) energetyki budynkowej i
przemysłowej są powiązane z infrastrukturą Smart Grid (rozumianą szeroko,
jako inteligentną infrastrukturą energtyki prosumenckiej, czyli rynku usług
energetycznych, lub inaczej rynku „energetycznych łańcuchów wartości”).45

