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•• RozwRozw óój rynku rozumiany jako poziom j rynku rozumiany jako poziom 
rozwoju konkurencyjnej oferty na rynku rozwoju konkurencyjnej oferty na rynku 
krajowym,krajowym,

•• Prywatyzacja podsektorPrywatyzacja podsektor óów energetycznych,w energetycznych,

•• Dekapitalizacja techniczna infrastruktury,Dekapitalizacja techniczna infrastruktury,

•• InnowacyjnoInnowacyjno śści infrastruktury,ci infrastruktury,

•• EfektywnoEfektywno śćść energetyczna generacji i energetyczna generacji i 
dostawy,dostawy,

•• EmisyjnoEmisyjno śćść,,

•• Integracja z systemami energetycznymi Unii Integracja z systemami energetycznymi Unii 
i Europy Wschodniej,i Europy Wschodniej,

•• Zakres realizowanych inwestycji,Zakres realizowanych inwestycji,

•• Koszty energetyczne gospodarki,Koszty energetyczne gospodarki,

•• Konsumpcja energii Konsumpcja energii per per capitacapita,,

Konkurencyjny rynek?Konkurencyjny rynek?
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•• Decyzje o konsolidacji sektora Decyzje o konsolidacji sektora 
elektroenergetyki elektroenergetyki 
oraz o utrzymaniu monopolu w sektorze oraz o utrzymaniu monopolu w sektorze 
gazu,gazu,

•• Decyzje o nie realizacji inwestycji Decyzje o nie realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych,infrastrukturalnych,

•• Brak rozwiBrak rozwi ąązazańń uułłatwiajatwiaj ąących proces cych proces 
inwestycyjny,inwestycyjny,

•• Brak warunkBrak warunk óów i decyzji uruchamiajw i decyzji uruchamiaj ąących cych 
mechanizmy rynkowe,mechanizmy rynkowe,

•• Nieczytelne mechanizmy wsparcia Nieczytelne mechanizmy wsparcia 
inwestycji wymaganych przez politykinwestycji wymaganych przez polityk ęę
energetycznenergetyczn ąą papańństwa,stwa,

Konkurencyjny rynek?Konkurencyjny rynek?

4/21



Prognoza cen energiiPrognoza cen energii



Dźwignie wzrostu cen

�Drajwery obiektywne (zewnętrzne)

niezależne od polityki krajowej;

� Drajwery subiektywne (wewnętrzne)

zależne od aktualnej polityki 
krajowej
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dekapitalizacja infrastruktury

pakiet klimatyczno-energetyczny

ew. wzrost cen ropy i gazu

ew. kontynuacja kryzysu globalnego

Dźwignie obiektywne
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zanik konkurencyjności – konsolidacja

ciągle niska efektywność produkcji i zużycia 

energii

wzrost wartości złotego

ew. zwiększone zapotrzebowanie

brak optymalizacji w mechanizmach wsparcia 

lub brak tych mechanizmów

Dźwignie subiektywne
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Przesył

linie 400 kV

linie 220 kV

stacje

Dystrybucja
linie

stacje

Elektrownie systemowe
Elektrociepłownie

Kolejnictwo
linie kolejowe?

podkłady kolejowe

trakcja elektryczna

Górnictwo
Rafinerie ropy naftowej

Ruroci ągi naftowe
Porty morskie

Min .
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śr. 71%

Średni
stopie ń
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67%

Sektorowa polityka Sektorowa polityka 
inwestycyjnainwestycyjna

9/21



Plany inwestycyjne w Plany inwestycyjne w 
elektroenergetyceelektroenergetyce
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Braki systemoweBraki systemowe

�� Zabraknie 6,5 tys. MW (dyrektywa LCZabraknie 6,5 tys. MW (dyrektywa LCPP))

�� ŻŻadna inwestycja systemowa nie zostanie adna inwestycja systemowa nie zostanie 
oddanaoddana

�� Co to zastCo to zastąąpi??pi??
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Program inwestycyjnyProgram inwestycyjny

�� 2000 efektywno2000 efektywnośćść

�� 2000 2000 prosumenciprosumenci

�� 2000 sie2000 siećć

�� 500 regulacyjne szczytowe moce gazowe500 regulacyjne szczytowe moce gazowe
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PERSPEKTYWA BLIPERSPEKTYWA BLIŻŻSZA:SZA:

•• Wysokosprawne (powyWysokosprawne (powyżżej 60% dla gazu i 50% dla wej 60% dla gazu i 50% dla węęgla) gla) 
wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych.wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych.

•• PikoPiko--źźrróóddłła energii elektrycznej o mocach rza energii elektrycznej o mocach rzęędu 1du 1 kW i kosztach kW i kosztach 
inwestycyjnych poniinwestycyjnych poniżżej 1000ej 1000 €€//kWkW, umo, umożżliwiajliwiająące szybki rozwce szybki rozwóój j 
energetyki energetyki prosumenckiejprosumenckiej (silniki gazowe na gaz ziemny, LPG (silniki gazowe na gaz ziemny, LPG 
ii biogazbiogaz, ma, małłe wiatraki i panele fotowoltaiczne).e wiatraki i panele fotowoltaiczne).

•• Inteligentne systemy sieci, Inteligentne systemy sieci, źźrróódedełł i odbioru (i odbioru (npnp. inteligentne liczniki, . inteligentne liczniki, 
sensory na przewodach, sensory na przewodach, mikrosiecimikrosieci domowe domowe –– HAN, systemy DSM).HAN, systemy DSM).

•• Systemy efektywnego zarzSystemy efektywnego zarząądzania strategiczndzania strategicznąą siecisieciąą przesyprzesyłłowowąą z z 
wykorzystaniem elektroniki mocy, monitorowania sieci wykorzystaniem elektroniki mocy, monitorowania sieci on on lineline i i 
innych rozwiinnych rozwiąązazańń zwizwięększajkszająących regulacyjnocych regulacyjnośćść sieci sieci –– takich jak takich jak 
źźrróóddłła szczytowe, magazyny energii i inne,a szczytowe, magazyny energii i inne,

•• Wydobycie gazu Wydobycie gazu łłupkowego na skalupkowego na skalęę przemysprzemysłłowowąą,,

•• Wysokowydajna gazyfikacja wWysokowydajna gazyfikacja węęgla,  w tym gla,  w tym pirolitycznapirolityczna i biologicznai biologiczna

RekomendacjeRekomendacje
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PERSPEKTYWA DALSZA:

•Spadek cen piko-ogniw paliwowych, 
znacznie cichszych i bardziej 
niezawodnych bo zawierających minimum 
ruchomych części mechanicznych

•Wysokowydajna gazyfikacja węgla w 
złożu,

•Rozwój samochodu elektrycznego łącznie 
z przekroczeniem bariery zastosowania 
masowego – 500 km zasięgu i 15 min. 
ładowania lub wymiany akumulatorów

RekomendacjeRekomendacje
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• Poprawić legislację szczególnie w 
zakresie zasad przy łączania do sieci
rozproszonych producentów i 
prosumentów

• Ułatwić uzyskiwanie prawa drogi
(Ustawa o Korytarzach Przesyłowych) 

• Ułatwić budowę inwestycji o 
strategicznym znaczeniu dla 
gospodarki kraju

Co robiCo robi ćć?? 1/21/2

UUŁŁATWIENIA
ATWIENIA
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Energetyka rozproszonaEnergetyka rozproszona

ProsumenciProsumenci

ProducenciProducenci

GAZGAZOZEOZE



�� ProsumentProsument = aktywny konsument= aktywny konsument

�� Pobiera i produkuje energiPobiera i produkuje energięę elektrycznelektrycznąą

�� ProsumentProsument = inteligentny konsument= inteligentny konsument

�� „„SamSam”” zarzzarząądza swoim portfelem po stronie dza swoim portfelem po stronie 
popytu i podapopytu i podażżyy

Wsparcie dla Wsparcie dla prosumentprosument óóww
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�� Uproszczony system dla b. maUproszczony system dla b. małłych ych 
producentproducentóów, tzw. w, tzw. prosumentprosumentóóww (<40 (<40 kWkW))

�� Piko i Piko i mikromikroźźrróóddłłaa

�� Idea taryfy nettoIdea taryfy netto

�� Uproszczone warunki Uproszczone warunki śśrodowiskowerodowiskowe

Wsparcie dla Wsparcie dla prosumentprosument óóww
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��UporzUporząądkowanie dostdkowanie dostęępu do sieci:pu do sieci:

��mechanizm obowimechanizm obowiąązku przyzku przyłąłączenia przez czenia przez 
OSD/OSP;OSD/OSP;

��UporzUporząądkowanie dostdkowanie dostęępu do sieci:pu do sieci:

��wspieranie inwestorwspieranie inwestoróów (5 w (5 ÷÷ 10 lat), a nie 10 lat), a nie 
producentproducentóów;w;

��szkodliwoszkodliwośćść wspwspóółłspalaniaspalania::

�� brak przyrostu mocy brak przyrostu mocy –– spadek;spadek;

�� konkurencja dla meblarstwa. konkurencja dla meblarstwa. 

Sieci dla OZE, w tym Sieci dla OZE, w tym 
prosumentprosument óóww
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www.rada -npre.pl
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Krzysztof Żmijewski 
prof. PW

Sekretarz Generalny
Społecznej Rady 

Narodowego Programu 
Redukcji Emisji

Dziękuję za uwagę
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