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Debatę rozpoczął Prof. Jerzy Buzek, który specjalnie na tą okazję przesłał swoje wystąpienie. 
 
 
Energetyka prosumencka ma nam dostarczyć 2 000 – 3 000 MW w ciągu najbliższych kilku lat - 
inaczej nie zamknie się bilans energetyczny w naszym kraju. Będziemy się opierali przede 
wszystkim na energetyce wiatrowej i fotowoltaice, ale nie obejdzie się bez kogeneracji 
rozproszonej. Niewielkie 3 – 5 kW kotły na gaz płynny lub gaz możemy wyposażyć w urządzenia, 
które wytwarzają także energię elektryczną - wtedy mamy typową kogenerację – produkcję 
energii elektrycznej i ciepła. Uzyskujemy niemal 90% sprawności wykorzystania energii zawartej 
w paliwie i w tym jest nasza przyszłość. Zwiększenie produkcji tych urządzeń na masową skalę 
spowoduje jej znaczne potanienie - obecnie technologia ta jest bardzo droga. Dotyczy to 
również małych farm wiatrowych i fotowoltaiki. W wielu milionach domów polskich możliwe 
będzie zainstalowanie takich mikroelektrowni i sprzedawanie nadwyżki wyprodukowanego 
prądu bezpośrednio do sieci. – To, że dyskutujecie państwo na ten temat jest bardzo ważne i 
godne pochwały. Życzę Państwu sukcesów – zakończył wyowiedź prof. Jerzy Buzek. 
 

 prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

Profesor Krzysztof Żmijewski rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że Polska ma 
problemy – po pierwsze przerwy w dostawie energii elektrycznej w Polsce średnio na odbiorcę 
wynoszą 410 min, europejska średnia to 50 min., natomiast średnia niemiecka to 23 min. Po 
drugie - problemem jest niska jakość, na terenach gdzie mamy przerwy w dostawie napięcie 
wynosi zazwyczaj 180 Volt. Po trzecie – nadchodzący deficyt. Prezes PSE-Operator Henryk 
Majchrzak potwierdza, że wyłączenia nas czekają zarówno w perspektywie 2015 roku jak i 
kolejne w perspektywie 2020 roku a elektrowni w budowie nadal mamy niewiele. – Tych 
elektrowni przed 2018 – 2020 rokiem nie będzie, dlatego musimy mieć plan B, a jego częścią jest 
energetyka prosumencka, w tym mikrokogeneracja. Kotły do mikrokogeneracji produkują ciepło 
oraz dodatkowo energię elektryczną (np. w module wyposażonym w silnik sterlinga). Mamy 
dążyć do poprawy efektywności energetycznej - mikrokogneracja jest takim narzędziem więc 
należy ją dołączyć do pakietu ustaw energetycznych. Zdaniem profesora Żmijewskiego najlepiej 
tak jak włączone są OZE, ponieważ poza źródłem – paliwem cała reszta funkcjonuje tak samo, z 
jedną tylko różnicą - jest to bardziej stabilne źródło. Mamy znacznie większą decyzyjność w 
wykorzystaniu tego źródła niż w przypadku OZE. Sugeruje się aby, tak jak w pierwszym projekcie 
Ustawy o OZE przyłączenie mikroinstalacji do sieci w limicie dotychczasowej mocy 
przyłączeniowej użytkownika (prosumenta) odbywało się automatycznie na zasadzie zgłoszenia 
przez uprawnionego instalatora. Profesor podkreślał, że Energetyka rozproszona wymaga 
życzliwego traktowania przez Operatorów Sieci Dystrybucyjnych zarówno w zakresie przyłączeń 
do sieci jak i w zakresie zarządzania przepływami w sieci. Dotyczy to w takim samym stopniu 
OZE jak i mikrokogeneracji. Według Profesora Żmijewskiego OZE i mikrokogeneracja są w 
obecnych warunkach jedyną realną opcją domknięcia bilansu energetycznego po 2015 roku (w 
latach 2016-2018). Opcja ta ma trzy istotne pozytywne cechy: korzysta z możliwości 
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finansowych konsumentów (własnych i kredytowych), a więc nie wymaga zewnętrznych źródeł 
finansowania, znacznie zwiększa zatrudnienie na krajowym rynku pracy oraz generuje silną 
konkurencję substytucyjną na detalicznym rynku energii elektrycznej. Niezbędnym elementem 
rozwoju OZE i mikrokogeneracji prosumenckiej jest funkcjonowanie sieci inteligentnej. Bez niej 
takie zjawiska jak prosument pozostaną w dalszym ciągu w sferze teoretycznych rozważań a nie 
rozwiązań technicznych. Profesor podkreślał również, że kluczowym w rozwoju źródeł 
rozproszonych w Polsce jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu świadomości społecznej. -
 Należy podkreślić znaczenie procesu modelowania kultury energetycznej dla postaw 
prosumenckich – mówił. - Jest przestrzeń do dialogu, są wspierający, jest szansa na sukces 
kogeneracji rozproszonej – zakończył profesor Krzysztof Żmijewski. 

 

 Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki, Ministerstwo Gospodarki 

Podjęliśmy wyzwanie gruntownej przebudowy prawa energetycznego w Polsce, oddzielamy 
problematykę gazu - budowany jest projekt ustawy prawo gazowe, który ma na względzie 
dążenie do konkurencyjności oraz do urynkowienia tematyki związanej z gazem. Sprawy te 
ustawa będzie regulowała adekwatnie do rozwiązań zawartych w dyrektywie unijnej. 
Oddzielamy również od dotychczasowego prawa energetycznego zagadnienia dotyczące OZE. 
Staramy się budować energetykę przyjazną klimatowi. – idziemy w kierunku takim, aby 
energetyka w Polsce funkcjonowała w oparciu o nowe technologie, aby to czynić należy 
budować świadomość energetyczną. W ramach nowego projektu prawa energetycznego resort 
gospodarki chce włączyć odbiorcę w sposób aktywny do uczestniczenia w całym procesie. Tych, 
którzy prowadzą działalność w zakresie regulowania poboru energii z systemu, jak również 
milionów odbiorców gospodarstw domowych. - Ta przestrzeń jest regulowana – zapewniał 
dyrektor Edward Słoma. Zgodnie z unijną dyrektywą do 2020 roku powinniśmy wprowadzić 
inteligentne systemy aby połączyć odbiorcę energii z tym, który mu ją dostarcza.  – chcemy 
zachęcić dużych i małych odbiorców energii do modyfikacji swoich zachowań, aby tak duża 
rozpiętość między szczytowym zapotrzebowaniem na moc a dolinami w naszym systemie nie 
występowała. Są to dodatkowe koszty, które my wszyscy jako odbiorcy ponosimy - w cenach 
energii i kosztach usług dostarczenia tej energii. Zdaniem dyrektora Słomy każdy z nas powinien 
szukać sposobów obniżania kosztów energii, aby jak najmniej za nią zapłacić, wykorzystując 
najnowsze technologie, zarówno technologie wytwarzania, komunikacji i IT, czyli tych 
systemów, które wiążą nas i umożliwiają sprawną komunikację. - Wprowadzamy również 
zupełnie nowe rozwiązania w prawie energetycznym, które związane są z magazynowaniem 
energii. Każdy, kto będzie prowadził takie przedsięwzięcie będzie mógł podpisać z OSP umowę i 
będzie otrzymywał za to wynagrodzenie – mówił. Moc zgromadzona w tych magazynach będzie 
zużywana wtedy, kiedy operator będzie jej potrzebował. Zdaniem dyrektora Słomy jest to 
kolejna przestrzeń do rozwoju działalności gospodarczej. Powinniśmy się starać ekonomiczne 
uzasadnić, że bardziej opłaca się budować niewielkie mini źródła niż wielkie źródła 
energetyczne. - Energetyka mini, w tym prosumencka, jest po to aby nie budować energetyki 
wielkiej i o tyle będziemy jej nie rozbudowywać o ile będziemy rozbudowywać małą – 
argumentował dyrektor. Proces  kogeneracyjny charakteryzuje się wysoką sprawnością.  
Ministerstwo Gospodarki chce  zmodyfikować systemy wsparcia, które do tej pory funkcjonują. 
Należy zmienić wielkość wsparcia w stosunku do technologii - dotychczasowy system wsparcia, 
system sztywny nie sprzyja rozwojowi  technologii, które mamy w kraju. W ramach systemów 
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wsparcia wyodrębniliśmy w zapisie projektu ustawy wspieranie i świadectwa pochodzenia dla 
wielkości źródeł, których moc nie przekracza 1 MW. Ponadto prezes URE będzie umarzał 
świadectwa pochodzenia. Będą one również prawami majątkowymi tak jak do tej pory – 
dokładność rozliczeń również do 1 kW. Temat mikrokogeneracji mieści się zatem w przestrzeni 
otwartej do dialogu z Ministerstwem Gospodarki. 

 

 Maciej Bando, Wiceprezes Urzędu Regulacji Energetyki 

Wreszcie mówimy o czymś szalenie istotnym – rozpoczął Prezes Maciej Bando. Kogeneracja 
rozproszona to nie tylko OZE. Bardzo istotne miejsce zajmują źródła kowencjonalne i quasi 
konwencjonalne. Świadectwa pochodzenia są dostępne dla przedsiębiorstw. Powinno się ustalić 
czy istnieją w projektach ustaw jakiekolwiek mechanizmy wspierające dla konsumentów. Dzięki 
kogeneracji mówimy rzeczywiście o efektywności i  inteligencji w energetyce szeroko pojętej, 
nie tylko w sieciach. Najnowsza dyrektywa unijna o efektywności bardzo mocno łączy ciepło i 
energię elektryczną, jest więc ona „kogeneracyjna”. Bezpieczeństwo rośnie w miarę ilości 
rozproszonych źródeł energii. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie systemu elektroenergetycznego. 
Według Prezesa Bando aby tak się stało, mikrokogeneracja musi mieć możliwość  korzystania z 
pewnych preferencji. – Po pierwsze nie jest to przedsiębiorstwo energetyczne, tylko jest to 
konsument, który może we własnym zakresie w domu taką instalację założyć. Po drugie –  
istotną jest kwestia akumulacji energii. W miarę ilości dostępnych tego typu mikroinstalacji, 
ceny powinny spadać. Aby to wszystko sprawnie funkcjonowało potrzebne są dynamiczne 
taryfy. Licznik inteligentny powiązany z dynamiczną taryfą w inteligentnym domu, w którym 
zainstalowany jest moduł mikrokogeneracyjny. W polityce URE pojawi się zmodyfikowany model 
taryfowania. Znacznie większa uwaga będzie przykładana do jakości energii, stabilności jej 
dostaw oraz skrócenia czasu przerw. Te wymagania  w krajach takich jak Niemcy i Anglia grają 
pierwszorzędną rolę. Według Prezesa Bando energetyka prosumencka wymusi unowocześnianie 
sieci oraz umożliwi wprowadzanie rzeczywistego „smartu”. Na koniec prezes zwrócił uwagę na 
ekonomiczność inwestycji. - Czy każda inwestycja, która jest realizowana aby zapewnić 
bezpieczeństwo energetyczne powinna być analizowana tylko  pod kątem efektywności 
ekonomicznej? Jaką wartość ma bezpieczeństwo energetyczne i jak je wycenić? Jest to temat 
nad którym powinniśmy się zastanowić – zakończył. 

 Krzysztof Bolesta, Doradca Ministra Środowiska ds. Klimatu 

Krzysztof Bolesta Doradca Ministra Środowiska zapewniał, iż Ministerstwo Środowiska wspiera 
rozwój gospodarki niskoemisyjnej. – Mówimy tutaj o czterech głównych elementach - zamianie 
dużych źródeł wytwarzania na nowe, bardziej efektywne,  odnowienie  sieci przesyłowych i 
uinteligentnianie ich. Kolejnym elementem są duże profesjonalne źródła OZE – offshore, 
onshore, termy fotowoltaiczne, oraz ostatni – mikro energetyka, a w tym mikro kogeneracja, 
która pozwala na stabilizację systemu. Korzyści z rozwoju piko energetyki to przede wszystkim 
wzrost efektywności - do 90%, zmniejszenie wpływu na środowisko. Inwestor profesjonalny 
budując farmę wiatrową musi mieć Ocenę Oddziaływania na Środowisko, takiego wymogu nie 
ma w przypadku pikoenergetyki. Tutaj źródło wytwarzania jest tam gdzie źródło konsumpcji, 
powoduje to korzyści dla konsumentów. Istotne jest podnoszenie świadomości - konsument 
musi wiedzieć, że mikroinstalacje są dla niego korzystne, że będzie mógł sprzedawać energię 
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jeżeli wytworzy jej więcej i że jego rachunki za energię spadną. - W Ministerstwie Środowiska już 
wspieramy tak jak możemy te rozwiązania – zapewniał Krzysztof Bolesta. Ustawa procedowana 
jest jednak w Ministerstwie Gospodarki, Ministerstwo Środowiska może mu jedynie pomagać. 
Jak zapewniał Krzysztof Bolesta w Ministerstwie są już pewne mechanizmy wsparcia, jest np. 
akcelerator zielonych technologii GreenEvo. Program zmierza do wspierania polskich zielonych 
technologii w walce o rynki zagraniczne. Ministerstwo Środowiska wzmacnia w ten sposób 
międzynarodową aktywność firm-uczestników programu. Polskie przedsiębiorstwa mają jeszcze 
dużo miejsca aby wejść na ten rynek w przeciwieństwie do rynku technologii OZE – tu już o to 
trudno. - Będę zalecał ostrożność, jednak myślę że jest to bardzo dobry kierunek, którym 
powinniśmy iść – zakończył Krzysztof Bolesta. 

 

 Kazimierz Żmuda, Wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

Z powodu nieprzewidzianych obowiązków służbowych dyrektor Żmuda nie mógł uczestniczyć w 
debacie osobiście, jednak przesłał swoje stanowisko, przygotowane specjalnie na debatę. Skrót 
przedstawiamy poniżej, natomiast pełen materiał jest dostępny na stronie internetowej 
organizatora debaty. 

 
Kazimierz Żmuda Wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych z Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi na wstępie przesłanego materiału postawił pytanie - Jak rozwiązać problem z piko i 
mikro CHP? Częściowo obszar energetyki prosumenckiej ma regulować nowa ustawa o OZE. 
Niestety ustawa nie przewiduje wprowadzenia mikroinstalacji CHP (potrzebny jest też model 
systemu przyłączenia do sieci mikro CHP i system wsparcia dla wymiany źródeł z ogrzewania na 
mikro CHP). Energetyki prosumenckiej nie będzie,  jeśli nie będzie systemów inteligentnych sieci. 
W „Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” między innymi 
zapisano: „Zakłada się wypracowanie nowych zasad wsparcia energii wytwarzanej z OZE, które 
będzie zróżnicowane w zależności od nośnika energii odnawialnej, zainstalowanej mocy 
urządzeń generujących energię oraz daty ich włączenia do eksploatacji lub modernizacji. Nowe 
zasady wspierać będą rozwój rozproszonych źródeł energii odnawialnych, określą warunki 
zachowania praw już nabytych dla inwestycji zrealizowanych lub rozpoczętych, czas ich 
obowiązywania oraz pozwolą na zmniejszenie obciążeń dla odbiorcy końcowego. Szczegółowe 
rozwiązania zostaną zawarte w ustawie o odnawialnych źródłach energii"  
Dyrektor Żmuda przygotowując się do debaty przeanalizował również dyrektywę oraz projekt 
ustawy o OZE z uzasadnieniem precyzującym cele ustawy oraz sposób ich realizacji wynikający z 
proponowanych przepisów. Dla zobrazowania podał kilka przykładów. Przedstawiciel 
Ministerstwa Rolnictwa przeanalizował również dyrektywę oraz projekt ustawy włącznie z 
uzasadnieniem precyzującym cele ustawy oraz sposób ich realizacji wynikający z 
proponowanych przepisów. - Pod uzasadnieniem projektu i dokumentami programowymi na 
podstawie, których powstał projekt podpisuję się, chyba podobnie jak większość 
zainteresowanych. Pozostawiam otwartym pytanie czy proponowane w obecnym kształcie 
przepisy gwarantują optymalną realizację tych celów? – zakończył Dyrektor Kazimierz Żmuda. 
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 Jan Rączka, Prezes NFOŚiGW 

Prezes NFOŚiGW Jan Rączka okazał się powściągliwym entuzjastą mikrokogeneracji. Swoją 
wypowiedź rozpoczął otwartym pytaniem - czy objęcie mikrokogeneracji ustawą o OZE zwiększa 
czy zmniejsza prawdopodobieństwo objęcia wsparciem mikrokogeneracji przez NFOŚiGW w 
przyszłości? Prezes Rączka nie jest przekonany do mikrokogeneracji, gdyż nie są mu znane jej 
praktyczne zastosowania. Jego zdaniem należy się jej przyjrzeć rozpatrując konkretne przypadki, 
aby zrozumieć opłacalność ekonomiczną przedsięwzięcia - gaz w Polsce jest dość drogi a nakłady 
inwestycyjne są wysokie - mówił. Według niego różnica pomiędzy mikrokogeneracją a 
mikrofotowoltaiką jest taka, że w tej ostatniej nakłady inwestycyjne ponosi się tylko raz, później 
energię czerpie się ze słońca, natomiast  przy mCHP spala się gaz. Prezes Rączka stwierdził, że 
fakt zbliżania się pierwszej rocznicy procedowana ustawy o OZE spowodował załamanie 
inwestycji, które wspiera NFOŚiGW. Banki ani inwestorzy nie chcą uruchamiać inwestycji w tym 
roku. Zdaniem prezesa Rączki anomalia polega na tym, że dopóki nie będzie ustawy o OZE 
NFOŚiGW nie jest w stanie niczego sfinansować. - Mamy portfel kilkudziesięciu inwestycji, 
jednak ryzyko regulacyjne powoduje, że inwestorzy nie inwestują, a Fundusz nie wydaje 
pieniędzy. Paradoks polega na tym, że jak już będzie nowa ustawa o OZE, to finansowanie NFOŚ 
nie będzie konieczne, gdyż nowa ustawa zakłada, że będzie się finansowała komercyjnie. 
Niewielkie obszary które pozostają - gdzie interwencje Funduszu mają sens dotyczą technologii, 
które tą ustawą nie są objęte. - Kolektory słoneczne idą nam świetnie, bo nikt się nie zastanawia 
ile będzie dopłaty w nowej ustawie o OZE, jakie losy przygotuje dla niej legislator – mówił. 
Zdaniem Prezesa Rączki w przypadku mikrokogeneracji może być podobnie – tzn. jeżeli ona nie 
zostanie objęta ustawą o OZE Narodowy Fundusz będzie miał wtedy mandat aby ją dotować. 

 

 

 prof. Janina Kopietz-Unger, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 

prof. Janina Kopietz-Unger, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego 
Pani Profesor przedstawiła tematykę mikrokogeneracji rozproszonej opierając się na doświadczeniach z 
rynku niemieckiego. W Niemczech wspierany jest natomiast: rozwój produkcji energii ze słońca - w roku 
2012 z paneli fotowoltaicznych na dachach wyprodukowano 25 GW, a w ramach taryf gwarantowanych 
wypłacono producentom 15,8 miliarda euro. Wspierane są również ubezpieczenia dla wiatraków oraz 
rozbudowa sieci i źródeł OZE realizowana przez mieszkańców oraz dofinansowana jest wymiana piecy 
c.o.  
Rezygnacja z zaopatrzenia w energię jądrową po awarii w elektrowni Fukushima zmieniła plany 
polityczne, operatorów sieci i inwestorów - nie ma jeszcze konsensusu co do celów i etapów zmian. 
Szacowana na 30 miliardów euro rozbudowa sieci dla prądu z OZE jest kosztowna, ale i pilnie potrzebna z 
uwagi na nadmiar prądu z farm wiatrowych na północy Niemiec. Koszty rozbudowy linii przesyłowych 
rozkładane są na gospodarstwa domowe a zatem rosną wraz z rozbudową sieci. W 2012 r. gospodarstwo 
domowe dopłaca 5,3 centów do każdej kWh.  
Rząd federalny zakłada koncentrację inwestycji na najważniejsze linie przesyłowe – tam gdzie jest 
największe zapotrzebowanie - co ma zwiększyć akceptację społeczeństwa i zmniejszyć koszty inwestycji. 
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Jednak prace utrudniają protesty mieszkańców - plany muszą być zmieniane i korygowane. Nowa ustawa 
o sieciach w Niemczech przewidywana jest na rok 2013.  
Pani Profesor omówiła też dopłaty w Niemczech do wyprodukowanej zielonej energii. Celem jest 
osiągnięcie 3500 MW rocznie z fotowoltaiki dachowej. Zagwarantowany jest odbiór każdej KWh przez 20 
lat. Cena 1kWh z instacji na dachu zrealizowanej od 2011 r. wynosi 28,74 eurocenta a dochód do 17 500 
euro nie podlega opodatkowaniu. Wydatki inwestycyjne amortyzują się w ciągu 10 lat. W Niemczech 
instalacje fotowoltaiczne na dachach produkują i przy dobrej pogodzie sprzedaje się do sieci 13,5 GW 
prądu. W zimie mniej. W sumie w 2010 r. 2% wyprodukowanego prądu pochodziło z instalacji 
fotowoltaicznych. Przewiduje się, że dobrze zaprojektowane „dachy słoneczne” produkują przez 30 lat. 
System fotowoltaiczny (1000 Watt) kosztuje 2500 Euro - wytwarza w roku 800 do 1000 kWh prądu – co 
stanowi jedną czwartą zapotrzebowania rodziny czteroosobowej. Pełne zabezpieczenie w energię 
wymaga nakładu 10.000 do 12.000 Euro. Na rozwój mocy z OZE oferowane są preferencyjne kredyty dla 
indywidualnego odbiorcy oraz rzemieślników. Niemiecka federacja dofinansowuje wymianę pieca c.o. w 
wyskości 500 euro. Koszt solarów dla celów ogrzewania dla czteroosobowej rodziny wynosi 4 – 6 tyś. 
Euro, łącznie z kosztami montażu i VAT- nie ma dofinansowania, ale oferowane są kredyty preferencyjne. 
Profesor poruszyła też kwestię biogazu. W Niemczech na koniec 2010 r. działało 5.700 biogazowni, 
wytwarzających 2.200 MW. Stosowany jest przelicznik - 2 kW z 1 ha.  Gdyby na 50% powierzchni Niemiec 
uprawiać rośliny energetyczne można by z biogazu zagwarantować 8,3% zapotrzebowania na energię. 
Rośnie jednak sprzeciw społeczeństwa - są protesty przeciw spalaniu lasów i żywności. Dlatego  według 
planów rządu produkcja biogazu zostanie zamrożona.  
Od 2002 r. połowa gospodarstw domowych w Niemczech korzysta z ogrzewania gazowego. Rozruch 
technologiczny gazociągu Nord Stream wprowadził od 2011 r. na rynek 55 miliardów m3 gazu rocznie – 
tj. połowę rocznego zapotrzebowania Niemiec. Cena gazu jednak stale rośnie ponieważ jest zależną cen 
ropy naftowej.  
Mikrokogeneracja znajduje się w stanie rozwoju. I tak w 2010 r. wbudowano 500 000 pieców, w tym 
4000 pieców gazowych z motorem BHKW i tylko kilkaset Mikro-BHKW. Zainteresowanie tymi ostatnimi 
jednak rośnie, choć urządzenia są zbyt duże dla budynku jednorodzinnego. Budynek wyposażony w 
BHKW o mocy 1 kW produkuje rocznie 5500 kWh prądu, tj. połowę może sprzedać do sieci i oszczędza 
rocznie ok. 600 euro tj. 30 % kosztów energii. BHKW kosztuje w Niemczech 16 – 20 tyś. Euro i żeby się 
opłacił musi działać 4 - 5 tyś. godzin rocznie. Finansowanie tej inwestycji ułatwiają preferencyjne kredyty 
oraz dopłata w wysokości 5,11 centów  za 1 kWh przez 11 lat plus oszczędność podatków wysokości 2,05 
eurocenta na kWh. Koszt inwestycji można przez 20 lat odpisać od podatku. 
  
Ceny energii rosną wszystkie media drożeją. Wszystko to bardzo wspiera rozwój prosumenckiej 
energetyki. - Prąd nie może być luksusem – zaznaczyła Pani Profesor. Nie powinniśmy postrzegać tych 
inwestycji w charakterze “ile to kosztuje” tylko „ile przynosi to korzyści”. Niemcy nie mówią o kosztach - 
mówią „OZE to opłacalna inwestycja". Polityka energetyczna każdego państwa jest trudna, reguluje ją 
polityka unijna a wpływ mają również decyzje innych krajów jak np. zamknięcie niemieckich elektrowni 
atomowych wpłynie na strukturę mocy również w Polsce, ale możemy i powinniśmy korzystać z dobrych 
doświadczeń: np. Niemiec, gdzie gwarantowane taryfy, preferencyjne kredyty oraz ulgi podatkowe, jak i 
prawo budowlane kładzie nacisk na innowacyjne planowanie urbanistyczno-architektoniczne 
umożliwiające rozpowszechnienie energetyki prosumenckiej. Działania te szacowane na 30 miliardów 
euro przyniosły akceptację społeczną i rozwój gospodarki niskoenergetycznej. 
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 Sylwester Śmigiel, Prezes Zarządu, Gaspol, Forum Rozwoju Efektywnej Energii 

Prezes GASPOLU, Sylwester Śmigiel w swojej prezentacji oparł się na konkretnym przykładzie 
urządzenia mikrokogeneracyjnego zastosowanego w rozlewni gazu GASPOL w Pleszewie. - Aby 
w ramach kogeneracji wyprodukować ciepło i prąd bez przesyłu na duże odległości 
potrzebujemy mało energii pierwotnej – mówił.  

Zainstalowane urządzenie do mikrokogeneracji wytwarza energię na poziomie 10 – 20 kWh na 
godzinę, a ilość wytwarzanych kWh na godzinę to 25-40. Łączna sprawność skojarzona sięga 
96%. Urządzenie ma pracować ok.  5000 h rocznie. Roczna produkcja energii elektrycznej ma 
wynieść 105 tys. kWh, natomiast roczna produkcja energii cieplnej wyniesie 208 tys. kWh. 
Zdaniem Prezesa Śmigla zwrot z inwestycji wynosi ok. 7 lat, natomiast przy przychodach ze 
sprzedaży żółtych certyfikatów - ok. 5 lat. Zaprezentowane urządzenie jest już dostępne na 
polskim rynku. Wyprodukowana energia jest zużywana bezpośrednio w Pleszewie, część 
nadwyżki oddawana po cenach rynkowych do systemu – mówił prezes Śmigiel.  

Zaprezentowane urządzenie pracuje na gaz płynny LPG, jest on droższy od gazu ziemnego, w 
przypadku zastosowania gazu ziemnego (metanu) ekonomika byłaby jeszcze lepsza. 

Zdaniem Prezesa Śmigla aby urządzenie mogło stać się popularne w Polsce, a dzięki temu 
tańsze, przydałyby się zachęty dla inwestorów.  

Kluczowy jest jednak sposób przyłączenia do sieci - procedury biurokratyczne powinny być o 
wiele prostsze. - Na uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków i zgód czekaliśmy ok. 2,5 
miesiąca, okres rozruchu będzie trwał 8 tygodni – poinformował prezes Śmigiel. Zniesienie tych 
barier jest niezbędne aby konsumenci chcieli inwestować w tego typu rozwiązania. W Polsce 
każdego roku instalowanych jest 600 tys. kotłów grzewczych różnego rodzaju. Spośród tych 600 
tys. ok. 100 tyś są to kotły bardzo drogie. Według prezesa GASPOLU, tych 100 tyś. potencjalnych 
konsumentów mogłoby zainwestować w urządzenia mikrokogeneracyjne. Prezes Śmigiel odniósł 
się na zakończenie do pytania  Prezesa NFOŚiGW o cenę wyprodukowania 1 MWh w tej 
technologii: - Gaz płynny podlega wahaniom, jest to całkowicie rynkowe medium i nie ma tutaj 
żadnych taryf państwowych, ale wyprodukowanie 1 MWh może kosztować ok. 270-350 zł. Przy 
gazie ziemnym może to być odpowiednio mniej – zakończył. 
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Na zakończenie debaty odbyła się dyskusja ze słuchaczami. 
Zaprezentowane referaty oraz przeprowadzona na ich temat dyskusja zezwoliły na 
wyodrębnienie następujących wniosków:  
 
  
 OZE potrzebują rozwiązań stabilizujących system – gaz to umożliwia; 
 Energetyka rozproszona (OZE i µCHP) odpowiada na bieżące wyzwania sektora i 
przedstawia sposoby rozwiązania jego problemów strategicznych.  
 Mikrokogeneracja jest rozwiązaniem stabilizującym równowagę w sieci.  
 Mikrokogeneracja ma silny wpływ na wzrost innowacyjności w obszarze relacji odbiorca-
sieć-źródło.  
 Kluczowym w rozwoju źródeł rozproszonych w Polsce jest osiągnięcie odpowiedniego 
poziomu świadomości społecznej.  
 Należy podkreślić znaczenie procesu modelowania kultury energetycznej dla postaw 
prosumenckich.  
 Energetyka w Polsce powinna funkcjonować w oparciu o nowe technologie 
 W projektach ustaw powinny się znaleźć mechanizmy wspierające prosumentów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


