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DOŚWIADCZENIA

DEFICYT ZDOLNOŚCI DO WSPÓŁPRACY
Instytuty/katedry na Wydziale

Wydziały na Uczelni
Uczelnia – przedsiębiorcy

Uczelnia - samorządy
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OTWARTY PROBLEM

Czym powinien być smart grid prosumencki:
Interfejsem sieciowym (przekształtnikiem) – digital hub w 

mikroinstalacji prosumenckiej (czyli system zamknięty: urządzenie 
i kompletne oprogramowanie),

 czy smart gridem prosumenckim stanowiącym rozwiązanie otwarte: 
mikroinstalacją konfigurowaną indywidualnie?
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ZADANIE BADAWCZE

Analiza potencjalnej konkurencyjności trzech technologii:
1. Źródła słoneczne heliocentryczne z silnikiem Stirlinga

2. Ogniwo PV sterowane przez Solar Tracker
3. Ogniwo PV absorbujące efektywnie promieniowanie słoneczne 

w zakresie 0 … 180° (poziom technologii elektronowych)



5

POTRZEBA DZIAŁAŃ POLITYCZNYCH
POLSKI TRÓJKĄT BERMUDZKI (najbardziej nieefektywny system w UE stworzony w 

ciągu ostatnich 10 lat, „kosztujący” państwo rocznie ponad ~15 mld zł)

→ 4,5 mld zł – „zielone certfikaty” (suma wynagrodzeń wytwórców energii elektrycznej z tytułu 
umorzeń certyfikatów i kar/opłat zastępczych)

 → 8 mld zł – uprawnienia do emisji CO2 w systemie ETS,  200 mln t/rok, cena uprawnień do emisji 
na rynku 10 €/t
→ 1 mld zł – wsparcie inwestycyjne i badawcze przez NFOŚiGW, WFOŚiGW, ARiMR, krajowe i 
regionalne PO, NCBiR, …

Okoliczność sprzyjająca likwidacji nieefektywności: wykorzystanie harmonizacji 
polskich regulacji prawnych z dyrektywami 2009/28, 2010/31 

Cel 1. Spójny system wspomagania dla rynków:
energii elektrycznej, ciepła i transportu (kolektor słoneczny, pompa ciepła, układ 

MOA, mikrobiogazownia, smart EV)

Cel 2. Wspomaganie realizacji projektów demonstracyjnych (innowacyjnych) za 
upublicznienie (w Internecie) doświadczeń inwestora/prosumenta iLab EPRO

~8 mld zł
WEK nie pokrywa kosztów zewnętrznych ~4,5 mld zł

„Wsparcie” OZE, z tego 70% 
idzie w rzeczywistości na 

dofinansowanie WEK ~2 mld zł
Rozproszone programy pomocowe
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UWARUNKOWANIA
ISTOTA DOKONUJĄCEGO SIĘ NA ŚWIECIE PRZEWROTU W ENERGETYCE

INNOWACYJNY PRZEMYSŁ OZE/URE
VS MILIARDOWE INWESTYCJE WEK OBCIĄŻAJĄCE GOSPODARKĘ I SPOŁECZEŃSTWO
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Spółka WATT (Sosnowiec) – największy producent kolektorów 
słonecznych w Polsce (podstawowy produkt: „Kolektor WATT 4000 

S” o sprawności 85%, dzienna produkcja 2500 m2 kolektorów), 

Inwestycja za 50 mln zł, 10-letnia (2011÷2020 roku) produkcja 
kolektorów, to około 5 mln m2

Efekty w kontekście Pakietu 3x20:
• roczna produkcja ciepła w 2020 roku – ponad 4 TWh, a to będzie 

stanowić około 0,65% wszystkich trzech rynków końcowych 
energii, inaczej – ponad 4% polskiego celu dotyczącego energii 

odnawialnej
• roczna redukcja CO2 – około 1,5 mln ton, czyli realizacja około 

2,5% polskiego celu
• roczna redukcja paliw kopalnych – około 6 TWh, lub inaczej około 

1,5 mln ton węgla (efekt wypierania źródeł ciepła o niskiej 
sprawności), czyli realizacja ponad 0,7 % polskiego celu   
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Spółka Bauer Solar (Dąbrowa Górnicza) – producent ogniw PV 
(fotowoltaicznych)   

Inwestycja za 6 mln €
roczna produkcja ogniw PV, to około 100 MW

zatrudnienie 60 osób

Efekty w kontekście Pakietu 3x20
• roczna produkcja energii elektrycznej w 2020 roku – około 0,9 

TWh (moc w wyprodukowanych ogniwach osiągnie narastająco 
wartość 900 MW), a to będzie stanowić około 0,5% rynku 

końcowego energii elektrycznej, inaczej – około 0,9% polskiego 
celu dotyczącego energii odnawialnej

• roczna redukcja CO2 – około 0,8 mln ton, czyli realizacja około 
1,3% polskiego celu

• roczna redukcja paliw kopalnych – około 2,5 TWh, lub inaczej 
około 0,4 mln ton węgla (efekt wypierania źródeł energii 

elektrycznej o niskiej sprawności), czyli realizacja ponad 1,4 % 
polskiego celu   
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Spółka Polenergia (Grupa Kulczyk) – inwestycje w energetykę 
węglową: 

Elektrownia Pelplin 2000 MW (około 3,6 mld €)
+ trzy kopalnie po 300 mln € każda), razem 4,5 mld €

Efekty w kontekście Pakietu 3x20

 roczna produkcja energii elektrycznej – około 11 TWh; 
konieczność wyprodukowania „stowarzyszonej” rocznej energii 

OZE – 1,6 TWh

 roczna emisja CO2 – około 10 mln ton; konieczność 
„stowarzyszonej” rocznej redukcja emisji CO2 – około 2 mln ton

 roczne zużycie paliw kopalnych – około 28 TWh, lub inaczej – 
ponad 5 mln ton; konieczność „stowarzyszonej” rocznej redukcji 

paliw kopalnych o około 5,6 TWh    
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K. Adamczok, D. Kamiński (Książenice k. Rybnika) – młodzi wynalazcy, 
potencjalni producenci inteligentnych układów hybrydowych MOA, 

posiadają halę produkcyjną, są w końcowej fazie rozwoju ekstremalnie 
innowacyjnego produktu (automatyka bezpieczeństwa i maksymalizacji 
produkcji mikrowiatraka, solar tracer, inteligentny interfejs zarządczo-

sieciowy) 

Potencjalną konkurencyjność fabryki A&K można szacować przez pryzmat 
konfrontacji cen po tym, co się zdarzyło na świecie w 2011 roku: 

cena energii elektrycznej z układu hybrydowego MOA vs cena z energetyki WEK

Do oszacowania ceny energii elektrycznej z układu MOA przyjmuje się rzeczywistą cenę ofertową 
Spółki Electric Wind (Warszawa) dla układu: mikrowiatrak 2,5 kW + przekształtnik AC/DC 3 kW 

+ 8 akumulatorów po 60 Ah każdy (napięcie 12 V, czyli energia w przypadku całej baterii 
wynosi 4,8 kWh) – cena 32,5 tys. zł. Do tego  układu bazowego dołącza się ogniwo PV (tutaj 

bez solar tracera) 3 kW
i jednostkowej cenie 1000 €/kW

Cena układu M/O/A, z montażem – 45 tys. zł   

Czas pracy układu hybrydowego szacuje się na 25 lat. W konsekwencji produkcja energii 
elektrycznej w okresie całego życia układu wyniesie 150 MWh. Ponieważ nakład inwestycyjny 

prosumenta wynosi około 45 tys. zł, to cena jednostkowa (stała) energii elektrycznej wynosi, w 
perspektywie tego prosumenta:

300 zł/MWh (prosument, MOA) vs 550 zł/MWh (WEK, dostawca z urzędu)

Potencjalny polski rynek popytowy na układy MOA, to kilka milionów układów,
roczna produkcja energii elektrycznej z 1 mln układów, to 6 TWh  
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Spółka eGIE (Gliwice) – inkubator transportowalnych 
mikrobiogazowni utylizacyjno-rolniczych (o mocy od 10 do 20 kW)  

 

Przykład produktu rynkowego w postaci modułu 10 kWel mikrobiogazowni typu ENERGA – 20/PS, 
produkt opracowywany we współpracy z Politechniką Śląską w ramach projektu strategicznego 

NCBiR, realizowanego przez konsorcjum IMP PAN/ENERGA) 

Szacowany koszt produkcji jednostkowej modułu 10 kWel – 115 tys. zł

Roczna stopa amortyzacji 5% (czas życia 20 lat)  roczna rata amortyzacji 6 tys. zł Roczna →
produkcja 70 MWhel + 70 MWhc  → koszt jednostkowy amortyzacji w produkcji energii 

skojarzonej 85 zł/(1 MWhel+1 MWhc) 

Potencjalny polski rynek popytowy na mikrobiogazownie o mocy elektrycznej 10 kWel – 200 tys. 
gospodarstw rolnych o powierzchni gruntów rolnych > 10 ha

Roczna produkcja energii skojarzonej ze 100 tys. mikrobiogazowni 10 kWel:
7 TWhel + 7 TWhc

Zapotrzebowanie na energię chemiczną 18 TWh, struktura substratów:
 → odpady gospodarstwa rolnego 9 TWh (50%), koszt uniknięty utylizacji

 → rośliny energetyczne 9 TWh, koszt wewnętrzny gospodarstwa

Dodatkowe ogniwa łańcucha wartości:
 → wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnej jako nawozu

 → usługa w postaci oddolnego filaru bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej
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Mix energetyczny 2050 (opracowanie własne) 

Lp. Rodzaj zasobu 
Wielkość 

zasobu/rynku 
[TWh/rok] 

1 
Redukcja rynku końcowego ciepła o 50% (za pomocą 
termomodernizacji i innych technologii, zwiększających efektywność 
systemów grzewczych i wentylacyjnych) 

20ch + 60cOZE 
+ 15elOZE 

2 
Zapotrzebowanie transportu na energię elektryczną (wzrost liczby 
samochodów na 1 tys. mieszkańców o 50%, przejście na transport 
elektryczny) 

160ch + 45elOZE 

3 
Zapotrzebowanie na węgiel kamienny i brunatny – energia chemiczna 
(zmniejszenie o 70%) 

240ch * 

4 
Zapotrzebowanie na gaz ziemny – energia chemiczna 
(zwiększenie wykorzystania energetycznego o 20%)  

120ch ** 

5 Zapotrzebowanie na paliwa transportowe (zmniejszenie o 25%) 160ch 

6 Hydroenergetyka 5el 

7 Farmy wiatrowe 20el 

8 
Rolnictwo energetyczne (3000 biogazowni, około 200 tys. 
mikrobiogazowni, paliwa drugiej generacji, biomasa stała, w tym 
odpadowa) 

50el+50c 

9 Biomasa z gospodarki leśnej 10el+10c  
10 Pompy ciepła  45c 

11 Kolektory słoneczne 10c 

12 Mikrowiatraki 10el 

13 Ogniwa fotowoltaiczne 10el 

* 100% węgla wykorzystane do zasilania elektrowni kondensacyjnych 
** 90% gazu wykorzystane do zasilania źródeł combi, 10% do zasilania źródeł 

kogeneracyjnych 



13

POTRZEBA DZIAŁAŃ POLITYCZNYCH
POLSKI TRÓJKĄT BERMUDZKI (najbardziej nieefektywny system w UE stworzony w 

ciągu ostatnich 10 lat, „kosztujący” państwo rocznie ponad ~15 mld zł)

→ 4,5 mld zł – „zielone certfikaty” (suma wynagrodzeń wytwórców energii elektrycznej z tytułu 
umorzeń certyfikatów i kar/opłat zastępczych)

 → 8 mld zł – uprawnienia do emisji CO2 w systemie ETS,  200 mln t/rok, cena uprawnień do emisji 
na rynku 10 €/t
→ 1 mld zł – wsparcie inwestycyjne i badawcze przez NFOŚiGW, WFOŚiGW, ARiMR, krajowe i 
regionalne PO, NCBiR, …

Okoliczność sprzyjająca likwidacji nieefektywności: wykorzystanie harmonizacji 
polskich regulacji prawnych z dyrektywami 2009/28, 2010/31 

Cel 1. Spójny system wspomagania dla rynków:
energii elektrycznej, ciepła i transportu (kolektor słoneczny, pompa ciepła, układ 

MOA, mikrobiogazownia, smart EV)

Cel 2. Wspomaganie realizacji projektów demonstracyjnych (innowacyjnych) za 
upublicznienie (w Internecie) doświadczeń inwestora/prosumenta iLab EPRO

~8 mld zł
WEK nie pokrywa kosztów zewnętrznych ~4,5 mld zł

„Wsparcie” OZE, z tego 70% 
idzie w rzeczywistości na 

dofinansowanie WEK ~2 mld zł
Rozproszone programy pomocowe
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5 SEGMENTÓW INTERESÓW, 2 SKRAJNE SCENRIUSZE

 
  

Pierwszy scenariusz: kontynuowana jest rządowo-korporacyjna polityka energetyczna. 
„Bojkotowane” są dyrektywy 2009/28 i 2010/31, blokowana jest za pomocą polskiego 
weta Mapa Drogowa 2050. Trzema największymi przedsiębiorstwami są: PKN Orlen, 
PGNiG, PGE. WIG 20 „pokazuje” skutki (I kwartał 2012: WIG – 6,5%, DAX – 18%, 
NASDAQ – 19%, S&P – 12%, DJIA – 8%). Energetyka prosumencka rozwija się, ale w 
„szarej strefie”

Drugi scenariusz: następuje zmiana polityki energetycznej. Następuje rezygnacja z elektrowni 
jądrowych. Technologiom węglowym nadaje się statut pomostowych, a technologiom 
OZE/URE – rozwojowych. Technologie gazowe stają się technologiami ubezpieczającymi. 
„15 mld zł” rocznie, wycofane z dofinansowywania energetyki WEK, inwestuje się w 
przebudowę energetyki w kierunku energetyki prosumenckiej. Polska do 2020 roku 
„dogania” Niemcy, tzn. buduje nowoczesne bezpieczeństwo energetyczne. Region Śląsko-
Małopolski odzyskuje wiodącą rolę w energetyce: zamienia bogactwo węgla na rozwój 
technologiczny (budownictwo niskoenergetyczne; technologie ICT, w tym smart grid; 
biotechnologie „energetyczne”, w tym środowiskowe)  
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ŁAŃCUCHY STRAT
I „STOWARZYSZONE” ŁAŃCUCHY KORZYŚCI (1) 
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ŁAŃCUCHY STRAT I (STOWARZYSZONE) ŁAŃCUCHY KORZYŚCI (1)

1.Współspalanie biomasy w elektrowniach kondensacyjnych

ŁS (1): 1 MWh (energia chemiczna w biomasie)  strata energii w →
transporcie 1%  sprawność bilansowa wykorzystania biomasy na →
wyjściu z elektrowni (w elektrownianym węźle sieciowym), 
optymistyczna 0,2  starty w sieci elektroenergetycznej 10%  0,17 → →
MWh (energia elektryczna dostarczona do odbiorcy)

SŁK (1):  0,8 MWh (ciepło wytworzone u prosumenta).→

2. Zboże spalane na wsi w piecach/kotłach

ŁS (2): 1ha (grunt orny)  4,2 MWh (energia chemiczna w zbożu)  2,5 → →
MWh (ciepło wytworzone w gospodarstwie, sprawność pieca 0,6)

SŁK (2), realizowany za pomocą mikrobiogazowni rolniczo-
utylizacyjnej: 1ha (grunt orny)  (40 + 40) MWh (energia chemiczna w →
biomasie z jednorocznych upraw energetycznych, oszacowana 
pesymistycznie, dla gruntów o niskiej bonitacji + stowarzyszona 
energia chemiczna w odpadach gospodarskich)  30 MWh→ e + 40 MWhc 
(kogeneracja)   
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ŁAŃCUCHY STRAT I (STOWARZYSZONE) ŁAŃCUCHY KORZYŚCI (2)

3. Mikrowiatrak off-grid

ŁS (3): 1 MWh (energia elektryczna)  1 MWh (ciepło grzewcze)→

SŁK (3), mikrowiatrak przyłączony do sieci + smart EV + ciepło z SŁK 
(1): 2,5 MWh zaliczone do celu według dyrektywy 2009/28, vs 0,17 
MWh w ŁS (1) + redukcja paliw kopalnych (ropy) o 3,5 MWh + redukcja 
emisji CO2 o 1 tonę

SŁK (4), mikrowiatrak przyłączony do sieci + pompa ciepła (o 
współczynniku COP 3,5): 3,5 MWh zaliczone do celu według dyrektywy 
2009/28, vs 0,17 MWh w ŁS (1) + redukcja paliw kopalnych (węgla) o 
4,4 MWh + redukcja emisji CO2 o 1,4 tony
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ŁAŃCUCH WARTOŚCI: dom plus-energetyczny  Smart Grid→
 → OSD (KSE – redukcja zapotrzebowania energii elektrycznej ze źródeł 

WEK, realizacja celów Pakietu 3x20)
----------------------------------------------------------------------------------------

[

Stan istniejący. Dom (150 m2 powierzchni użytkowej, wybudowany w latach 70.)

Wyposażenie: przyłącze elektryczne, kocioł węglowy, 2 ogrzewacze cwu (kotłowy, 
elektryczny), samochód (Punto)

Roczny bilans (wyjściowy)
energii i paliw (MWh)/kosztów (zł)/ emisji CO2 (t):

energia elektryczna (w tym letnie cwu) – 4/1800/3,
ciepło (węgiel) – 35/3300/13, benzyna – 11/5200/3

Modernizacja: termomodernizacja, pompa ciepła (moc elektryczna 5 kW, mikrowiatrak 
(10 kW), panel fotowoltaiczny (8 kWp), samochód elektryczny

Roczny bilans po modernizacji: 
produkcja rzeczywistej energii elektrycznej w OZE – 18 MWh, zużycie (AGD, pompa 

ciepła, samochód elektryczny) – 12 MWh
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ŁAŃCUCH WARTOŚCI: dom plus-energetyczny  Smart Grid→
 → OSD (KSE – redukcja zapotrzebowania energii elektrycznej ze źródeł 

WEK, realizacja celów Pakietu 3x20), cd.

----------------------------------------------------------------------------------------

[

Budżet na modernizację, wynikający z zasady kosztu unikniętego w okresie 15 lat, przy 
rocznym ponad-inflacyjnym wzroście cen paliw i energii wynoszącym 3% i stałej 

realnej cenie uprawnień do emisji CO2) – 455 tys. zł (330 tys. zł – uniknięte koszty 
paliw i energii, 65 tys. zł – koszty inkorporacji środowiska, 60 tys. zł – sprzedaż energii 

elektrycznej)

Wycena dodatkowego wynagrodzenia prosumenta z pompą ciepła i samochodem 
elektrycznym

Certyfikaty OZE:
pompa ciepła (zielone certyfikaty): 20 MWh · 270 zł/MWh → 5400 zł/rok
samochód elektryczny (zielone certyfikaty): (11 : 3,5) · 2,5 · 270 zł/MWh

 → 2100 zł/rok 
sprzedaż energii elektrycznej ze źródeł OZE: 6 · (270 + 180) zł/MWh → 2700/rok 

Razem ~ 10 tys. zł/rok
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PROPOZYCJA PRZYKŁADOWEGO ROZWIĄZANIA DO USTAWY O WSPARCIU 
OZE, DOTYCZĄCA SPOSOBU POKRYWANIA STRAT SIECIOWYCH

1. Wprowadzić w horyzoncie 2020 zasadę pełnego pokrycia strat sieciowych 
(około 12 TWh/rok) operatorów OSD
na rynku energii elektrycznej za pomocą energii elektrycznej z 
mikroinstalacji przyłączonych do sieci operatorów 

2. Ustalić liniowy wzrost pokrycia, od 9% w 2013 r. do 100% w 2020 roku

3. Wprowadzić zasadę wyposażania mikroinstalacji w (mikro) smart grid 
potrzebny do przyłączenia mikroinstalacji 
do sieci operatora OSD, finansowany ze środków operatora OSD kreowanych 
w oparciu o formułę kosztu uzasadnionego

4. Wprowadzić zasadę wynagradzania operatorów OSD na rynku energii 
elektrycznej za wzrost energii elektrycznej produkowanej w 
mikroinstalacjach energetycznych prosumentów
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Centrum Energetyki
Prosumenckiej

Politechnika Śląska
+

Grupa Euro-Centrum

ENERGETYKA PROSUMENCKA
promocja, edukacja, badania, certyfikacja 

Miejsce do przebudowy
energetyki przez

innowacyjnych ludzi  

Hurtownia 
produktów prosumenckich EPRO hub
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Misja

Misją iLab EPRO jest konsolidacja
zróżnicowanych środowisk,
tworzących złoty czworokąt:
nauka (Politechnika Śląska, …) – biznes (Vattenfall/Tauron Dystrybucja, 
Euro-Centrum, …) – samorządy (Urząd Marszałkowski) Województwa 
Śląskiego, Gmina Gierałtowice, …) – stowarzyszenia (Stowarzyszenie 
Klaster 3x20, …)
na rzecz budowy rzeczywistego smart gridu
w procesie działań oddolnych,
ukierunkowanych na prosumentów

Tak sformułowana misja wpisuje się w łańcuch wartości 
wiedza – umiejętności –kompetencje społeczne,
stanowiący istotę reformy szkolnictwa wyższego (nowego 
Prawa o szkolnictwie wyższym)  
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INFRASTRUKTURA 
KOMUNIKACYJNA

wydzielona sieć komputerowa
 (Politechnika Śląska, Euro-Centrum)
sieć teleinformatyczna  (kanały 
transmisyjne, w tym PLC, GSM)
Internet
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iLab EPRO
gniazda innowacyjności 
technologicznej 
w obszarze OZE/URE
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ŚLĄSKO-MAŁOPOLSKA PLTFORMA TECHNOLOGICZNA 
„ENERGETYKA PROSUMENCKA”

STRUKTURA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA PLATFORMIE

PROJEKTY DEMONSTRACYJNE 2012/2013

20%
GMINY

20%
PRZEDSIĘBIORCY

60%
WFOŚiGW, RPO, …

PERSPEKTYWA BUDŻETOWA 2014÷2020

Podstawa kalibracji wsparcia: analiza łańcuchów wartości, np. w iLab EPRO

2014 2020

struktura finansowania
30%/30%/40% brak wsparcia,

konkurencyjny rynek
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