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Agenda

• Pytanie badawcze

• Cele raportu

• Kluczowe wnioski 



Pytania badawcze w kontekście transformacji 

W jaki więc sposób wykorzystać środki legislacyjne i pozalegislacyjne, aby odblokować 
lokalny potencjał innowacyjności w branżach związanych z energetyką rozproszoną? 

W jaki sposób tworzyć efekty synergii pomiędzy branżami poprzez integrację ich 
komponentów? 

Czy i w jakim stopniu krajowe rozwiązania mają potencjał, aby zaspokoić prognozowany 
krajowy popyt na wybrane technologie i czy są w stanie stanąć w szranki z zagranicznymi 
dostawcami na rynku globalnym?



Cele raportu

1)

Dokąd zmierzamy?

Cześć A

Czym dysponujemy?

Część B

Co zamierzamy zrobić?

Część C

Zidentyfikowanie możliwych wariantów ewolucji 
miksu energetycznego w kontekście energetyki 

rozproszonej oraz oszacowanie ilościowe kosztów 
tych wariantów. Horyzont analizy: 2030. Wynikiem 

są przewidywane zestawy opłacalnych 
ekonomicznie miksów technologii. Wskazane są te 

technologie, dla których popyt będzie rósł oraz 
przeprowadzone jest zgrubne oszacowanie 

ilościowe skali tego wzrostu.

Identyfikacja potencjału oraz szans dla branż 
polskiego przemysłu. Przegląd krajowego 
potencjału pod kątem m.in. skali produkcji, jak i 
innowacyjności branż. Kluczowe jest ilościowe 
badanie polskich firm. Dodatkowo zarysowane są 
perspektywy branży IT z naciskiem na kontekst 
energetyki rozproszonej. Przedstawione dane mają 
stanowić pomoc w ocenie stanu obecnego oraz w 
zrozumieniu celowości i kierunków wspierania 
rozwoju poszczególnych branż.

Wskazanie działań służących przeprowadzeniu 
transformacji sektora energetycznego w jego 
lokalnym wymiarze.



Kluczowe wnioski - 9 postulatów (1,2)

• 1 - Planować. Decyzje w kontekście uruchomienia 
środków legislacyjnych/pozalegislacyjnych opierać 
o ilościowe analizy skutków rozważanych 
rozwiązań. Pozwolić planować samodzielnie 
samorządom ich lokalny miks i dostarczyć do tego 
narzędzia. 

• 2 - Cyfryzować procesy zbierające dane. 
Uregulować dostęp do danych dostawców mediów. 

• system Centralnej Ewidencji Emisji Budynków 
(CEEB), 

• dostęp do kluczowych dla sektora danych np. 
OSD, gaz, ciepło systemowe, jako 
niezbędnego elementu do tworzenia 
lokalnych obszarów bilansowania. Przykład: 
CSIRE

• wykorzystanie systemu informacji 
przestrzennej (GIS) jako podstawy planowania 
lokalizacji mocy i wzajemnych powiązań w 
kontekście lokalnych uwarunkowań 
przestrzennych (sieci OSD, ciepłownicze, 
zabudowa, tereny chronione oraz dodatkowe 
informacje pozwalające dopasować 
rozwiązania do zastanych w terenie 
warunków).



• 4 - Stymulować rozwój innych branż, nawet jeśli ich przewidywany 
wzrost nie będzie dynamiczny. W raporcie ponad 100 postulatów. 
Przykładowe ogólne:

• CPPA (on-site, off-site) w tym linia bezpośrednia

• Umożliwienie przedsiębiorstwom energochłonnym 
korzystania z systemu rekompensat kosztów pośrednich 
emisji (ETS) w sytuacji, gdy wytwarzają/kupują energię 
odnawialną

• Rozwój lokalnej partycypacji w inwestycjach energetycznych 
– crowdfunding (ustawa o ofercie publicznej)

Przykładowe specyficzne dla sektora pomp ciepła

• Uaktualnienie wartości współczynnika nakładu 
nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i 
dostarczenie energii elektrycznej z KSE

• Wyrównanie pozycji pompy ciepła i urządzeń grzewczych 
zasilanych paliwami kopalnymi w kontekście systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS)

• Uproszczona ścieżka pozwoleń na wykonanie gruntowych 
wymienników ciepła dla pomp ciepła małej mocy

Kluczowe wnioski - 9 postulatów (3,4)

• 3- Identyfikować i wspierać. Kluczowe branże: pompy ciepła oraz PV -
te technologie z dużym prawdopodobieństwem będą wybierane 
najczęściej przez społeczeństwo w efekcie transformacji. Inne istotne 
to termomodernizacja oraz magazyny energii. Branża IT/elektroniki, ma 
globalny potencjał konkurowania w sektorze integracji technologii.

CO2: 130,2 mln ton

pyły: 111,9 tys. ton
Koszty: 90 mld PLN/rok

ciepło i ciepła 

woda: 231,6 TWh

en. elektryczna:

78,6 TWh
CO2:    50% bazy

pyły:<  20% bazy
Koszty: 89 mld PLN/rok
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Kluczowe wnioski - 9 postulatów (5,6)

• 5 - Integrować. Tworzyć regulacje oraz programy 
wsparcia w sposób pozwalający na osiągnięcie 
efektu synergii pomiędzy poszczególnymi 
komponentami technologicznymi, co da szansę na 
rozwój krajowej branży IT. 

• 6 - Bilansować lokalnie oraz w czasie rzeczywistym. 
W rezultacie ograniczenie kosztów po stronie OSD 
pozwoli na dialog w temacie dedykowanych taryf. 
Budowa obszarów bilansowanych lokalnie wymaga 
innowacji w zakresie sterowania, IT, 
magazynowania, pomp ciepła itd. W rezultacie 
mamy szansę na wypracowanie krajowych 
zintegrowanych rozwiązań o potencjale globalnym. 

• Możliwa baza legislacyjna 
• Regulacje dla klastrów oraz spółdzielni energetycznych 
• Uspójnienie z dyrektywami RED II oraz EMD: 

społeczność energetyczna, OZE-owa wspólnota 
energetyczna, zbiorowy prosument, aktywny (grupowy) 
odbiorca

• Odejście od systemu opustów 
• Definicja struktury w oparciu o topologię OSD
• Bilansowanie w czasie rzeczywistym => korzyści dla 

systemu pozwalaj na zachęty inwestycyjne:
• Zmniejszenie sumarycznej maksmalnej mocy 

umownej – ograniczenie nakładów OSD, 
możliwość przyłączenia nowych odbiorców => 
redukcja opłat sieciowych 

• Bilansowanie – wzięcie na siebie 
odpowiedzialności za bezpieczeństwo => redukcja 
opłaty mocowej

• Jeśli udział OZE => redukcja obowiązku 
„kolorowania”

• Redukcja podatku akcyzowego?

1 - EMD – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. RED II – Dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.



Kluczowe wnioski - 9 postulatów (7,8,9)

7. Maksymalizować potencjał technologii. Szereg 
obecnie znanych technologii OZE może 
świadczyć usługi nie tylko w zakresie produkcji 

energii, ale też np. w zakresie usług 
regulacyjnych, czy też lokalnego bilansowania–
np. udział DER w usługach regulacyjnych. 
Dopuszczenie rozproszonych technologii do 

usług regulacyjnych tworzy przestrzeń do 
innowacji oraz pozwala uniknąć kosztownego 
przewymiarowania sieci OSD. 

8. Tworzyć gospodarkę obiegu zamkniętego. 
Projektować rozwiązania, gdzie przetworzenie 

odpadów i ścieków zaspokaja energetyczne 
zapotrzebowanie lokalnych społeczności 
(biogaz, biomasa). 

9. Stworzyć programy pilotażowe oraz 
piaskownice legislacyjne. Lokalne rozwiązania 
wymagają elastyczności w testowaniu i 

wdrażaniu nowych rozwiązań legislacyjnych, 
technologicznych oraz biznesowych. 

Wirtualna
Piaskownica
Regulacyjna

Rzeczywista
Piaskownica
Regulacyjna

Nowe
regulacje
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