Koalicja Klimatyczna
Konferencja: Energetyka obywatelska
szansą na gospodarczy rozwój regionów

MIEJSCE ENERGETYKI OBYWATELSKIEJ (PROSUMENCKIEJ)
W ROZWOJU ENERGETYKI W POLSCE
UWARUNKOWANIA, SZANSE I POTENCJALNE KORZYŚCI
Jan Popczyk

Warszawa, 9 kwietnia 2014 r.

PRZEBUDOWA ENERGETYKI JAKO STRATEGIA GOSPODARCZA
vs WYLUDNIANIE SIĘ REGIONÓW I KRAJU ORAZ UZALEŻNIENIE
BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI OD IMPORTU
Wyludnianie się Śląska (Katowice, Bytom, Sosnowiec, Zabrze, …)
Dane z okresu 31.12.2009-31.12.2012
Konurbacja Górnośląska (łącznie) – 84 tys.
Wyludnianie się Polski
2 mln Polaków za granicą (najlepiej wykształconych, właściwych do
przebudowy energetyki)
Strategia rządu
Przeciwstawna do:
 niemieckiej (Energiewende)
 unijnej (Pakiet 2030)
 chińskiej (fabryka świata urządzeń OZE/URE, chińska polityka energetyczna,
październik 2012)
 amerykańskiej (smart grid)
 afrykańskiej (Afryka Subsaharyjska)
 inwestycje (2010-2014), w OZE 2010 (narastająco), w mld $: Chiny – 45,
Niemcy – 41, USA – 34; świat: tylko w PV, i tylko w 2014 – 41 GW, 50 mld €
(nakłady – grube oszacowanie)
Szokowe uzależnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski od importu:
1º - dóbr inwestycyjnych, 2º - paliw, w tym także węgla; 3º - know how)
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ZMIANA FUNDAMENTALNA
W Polsce najważniejsze (propagandowo) jest bezpieczeństwo energetyczne,
przy braku strategii gospodarczej (braku określonych celów gospodarczych)
Amerykański pragmatyzm polega jednak na czymś innym: najpierw cele
społeczno-gospodarcze (kierunki rozwoju), i następnie biznesowo-rynkowe
dostosowanie energetyki do tych celów
Unijna strategia (obowiązujący Pakiet 2020, propozycja Pakietu 2030, Mapa
Drogowa 2050) – jest próbą wytworzenia konkurencyjnego (w stosunku do
amerykańskiego) modelu społeczno-ekonomicznego
Perspektywa 2050 dla Polski
 realizacja celów dyrektyw 2009/28 (Pakiet 3x20) i 2010/31 (budynki „zeroenergetyczne”), a także 2009/72 (smart grid) i innych – w kategoriach
obowiązku, ale również szansy (dopuszczalność: wsparcia, czyli pomocy
publicznej, czyli wykorzystania środków unijnych w ostaniej „szczodrej” dla
Polski perspektywie budżetowej 2014-2020)
 możliwość rewitalizacji bloków 200 MW (w mniejszym stopniu 120 MW i 360
MW), czyli wydłużenia ich resursów technicznych nawet do 350 tys. godzin i
zwiększenia mocy znamionowej nawet o 15%
 realizacja hipotetycznego programu NPRZMiMR (Narodowy Program
Rewitalizacji Zasobów Mieszkaniowych i Modernizacji Rolnictwa)
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TRZY TRAJEKTORIE ROZWOJU

2050 +

2010 +
I.
Paliwa kopalne, WEK

II.
WEK

EP

Technologie
Węglowe – pomostowe
Efektywność, OZE, smart grid EP – rozwojowe
Gazowe, naftowe – ubezpieczające

III.
Efektywność, OZE, smart grid EP
+ technologie wodorowe ?
+ „nuklearne” baterie ?
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INNOWACJA PRZEŁOMOWA – przykład konfrontacji liderów i pretendentów
Liderzy
Zmiana wartości liderów (Financial Times February15/February16 2014)
W ciągu ostatnich 5 lat jedne z najbardziej rozpoznawalnych przedsiębiorstw
korporacyjnych na świecie straciły na wartości: RWE – 50%, EON – 40%, GdF
Suez – 37%
Pretendent
Tesla (Elon Musk, pretendent) zwiększyła swoją wartość z 1 mld $ (wartość
prognozowana przed wejściem na giełdę w połowie 2010 r.) do 20 mld $ na
koniec 2013 r. (połowa kapitalizacji GM). Strategia: budowa największej na
świecie fabryki akumulatorów (2017), obniżenie kosztu akumulatorów o 30%,
zwiększenie rocznej produkcji samochodów EV do 0,5 mln sztuk
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ŁAŃCUCH STRAT
1. Bloki węglowe klasy 1000 MW – za duże do KSE (1º - konieczność dużych
nakładów inwestycyjnych na sieć przesyłową, 2º - bloki powinny pracować
jako podstawowe, będą pracować co najwyżej jako podszczytowe, z
obniżoną sprawnością eksploatacyjną)
2. Bloki węglowe klasy 1000 MW – import (Alstom, Hitachi, GE, …)
3. Import węgla (USA, …)
4. Opłaty za emisje CO2 (ze spalania importowanego węgla w importowanych
blokach) – do budżetu UE (po 2020 roku)
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INNOWACJA PRZEŁOMOWA – produkty vs łańcuchy korzyści
Mikrobiogazownia z agregatem kogeneracyjnym i 3 współzależnymi
zasobnikami (mikromagazynem biogazu, zasobnikiem ciepła, baterią
akumulatorów) oraz 7 ogniwami w łańcuchu korzyści – przykład innowacji
przełomowej
ŁAŃCUCH WARTOŚCI
1. Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego (zwłaszcza rolno
hodowlanego)
2. Produkcja energii elektrycznej (pełne „dopasowanie” do potrzeb
gospodarstwa rolno hodowlanego, alternatywnie do potrzeb wsi zasilanej
ze stacji transformatorowej 100 kVA)
3. Produkcja ciepła
4. Źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia w sieci
5. Utylizacja odpadów
6. Produkcja nawozu
7. Źródło usług systemowych dla OSD
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ROLA INNOWACJI PRZEŁOMOWYCH W POLSCE
potrzeba odwrócenia dominującego trendu, mianowicie
IMPORTOCHŁONNOŚCI POLSKEJ ENERGETYKI WEK:

!!!

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), przy dochodach rozporządzalnych ludności około 500 mld PLN
3. Roczny wypływ środków na paliwa z importu: biomasa do współspalania – 2
mln ton, 0,6 mld PLN; węgiel – 12 mln ton, 1 mld $; gaz – 11 mld m3, 5 mld $;
ropa – 22 mln ton, 15 mld $. Łącznie – 21 mld $ (65 mld PLN)
4. Roczny wypływ środków na dobra inwestycyjne z importu (do oszacowania
przyjęto udział importu w nakładach inwestycyjnych około 50%): 1° - KSE >
5 mld PLN (bloki wytwórcze na węgiel kamienny – Kozienice, Opole, …; bloki
wytwórcze gazowe – Stalowa Wola, …; towarzyszące inwestycje sieciowe),
2° - gazownictwo > 3 mld PLN (gazoport, magazyny, sieci), 3° - sektor paliw
płynnych > 3 mld PLN (inwestycje Grupy PKN Orlen – w tym blok gazowy
Włocławek, oraz Grupy Lotos). Łącznie > 11 mld PLN
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ZASOBY ENERGTYKI WĘGLOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
Zasoby mocy wytwórczych w przeliczeniu na produkcję energii elektrycznej
 węgiel kamienny: 15 GW x 200 tys. h = 3000 TWh, dodatkowo Kozienice:
350 TWh; zapotrzebowanie na węgiel energetyczny wyniesie 1,3 mld t
(ogólne zapotrzebowanie, przy obecnej strukturze wyniosłoby 2,4 mld t)
 węgiel brunatny: 9 GW x 200 tys. h = 1800 TWh
Zasoby węgla
 węgiel kamienny: w modelu business as usual w 2030 r. import węgla
kamiennego przekroczy krajową produkcję (wielkie niezrównoważenie
zasobów mocy wytwórczych i zasobów węgla)
 węgiel brunatny: 1,3 mld t, wystarczy do wyprodukowania 1700 TWh energii
elektrycznej (zasoby węgla zrównoważone z zasobami mocy wytwórczych)
Zasoby gazu ziemnego
 zasoby krajowe: 142 mld m3. Przy obecnym rocznym wydobyciu 5,5 mld m3
gazu wystarczy na około 25 lat
 terminal gazu LNG: roczna zdolność przeładunkowa – 5 mld m3 z
możliwością rozbudowy do 7 mld m3
 rewers na gazociągu jamalskim (na granicy polsko-niemieckiej) – roczna
zdolność przesyłowa – 5 mld m3
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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, 5,5 mln domów jednorodzinnych do modernizacji
PME 2: 130 tys. budynków należących do wspólnot mieszkaniowych, 320 tys.
budynków („bloków” mieszkalnych) należących do spółdzielni mieszkaniowych
PME 3: 14 tys. szkół podstawowych; 6 tys. gimnazjów; 11 tys. szkół
ponadgimnazjalnych; 750 szpitali; 1300 pływalni (własność gmin/miast); 2,5
tys. urzędów gmin/miast
PME 4: 330 tys. gospodarstw rolnych małotowarowych (10 do 50 ha), 1070 tys.
gospodarstw rolnych „socjalnych” (1 do 10 ha)

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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Obciążenie KSEO– środa (9 października 2013)

mechanizmy SEE
i rynku hurtowego
Cena:
giełda, RB

Giełda – rynek energii
RB – rynek usług
(korporacyjnych),
obecnie zarządzanych
przez OSP, w przyszłości
usług (prosumenckich)
zarządzanych przez OSD

mechanizmy rynku prosumenckiego
1

PME 1 (5,5 mln)
PME 2 (450 tys.)
PME 3 (35 tys.)
PME 4 (1400 tys.)
Ʃ=30%

AG 1 (3500)
AG 2 (1,6 mln)
AG 3 (PKP)
AG 4 („przemysł”)
PISE 1 (4 tys.)
PISE 2 [43+13) tys.]
PISE 3 (1600+500)
PISE 4 (400)

Ʃ=20%
50%

Instalacja PME1
(1-fazowa 5 kW, 3-fazowa 10 kW)
Innowacja przełomowa:
system zarządczo-sterowniczy
umożliwiający pracę instalacji
w trybie semi offgrid

Współpraca:
Uniwersytet Zielonogórski, AGH,
Euro-Centrum

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk, dr hab. inż. Krzysztof Dębowski, dr inż. Marcin Fice,
dr inż. Jarosław Michalak, dr inż. Adrian Nocoń, dr inż. Marcin Zygmanowski
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mikroinstalacji energetycznej (PME) wg iLab EPRO"

OPŁATA PRZESYŁOWA
W wymiarze praktycznym, najbardziej zrozumiałym, jest fakt, że EP zmienia
płatnika opłaty przesyłowej, z odbiorcy na wytwórcę
(Przypomina się, że w 1993-1995 płatność za opłatę przesyłową w części
dotyczącej sieci przesyłowej była w Polsce podzielona między wytwórców i
spółki dystrybucyjne. Z kolei opłaty węzłowe miały obowiązywać od 1 lipca
2004, ale ich wdrożenie zostało zablokowane przez wytwórców)
REFERENCYJNY BLOK WĘGLOWY DO ANALIZY OPŁACALNOŚCI EP

Blok klasy 1000 MW
Nakłady inwestycyjne na blok – 2,4 mld €
Nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci przesyłowej – 30%
Nakłady inwestycyjne na sieć rozdzielczą – 40% (przy silnym wzroście
zapotrzebowania na energię (i moc) w KSE)
Resurs techniczny bloku – 250 tys. godzin; roczny czas wykorzystania mocy
znamionowej – 5000 godzin; czas życia bloku – 50 lat
Produkcja energii elektrycznej w całym czasie życia – 250 TWh;
zapotrzebowanie na węgiel w całym czasie życia – 100 mln ton; emisja CO2 w
całym czasie życia – 200 mln ton

RPO 2014-2020 I POTENCJALNA WIELKOŚĆ RYNKÓW INWESTYCYJNYCH EP
Środki RPO na lata 2014-2020 – 25 mld €, wsparcie na przebudowę energetyki
20% łącznych środków (5 mld €, 20 mld PLN)
Lp. Rynek

Udział
w finansowaniu

Luka
finansowa

Wartość rynku
mld PLN

1

Energia elektryczna

50%

20%

50

2

Ciepło
Transport (infrastruktura dla
systemu car sharing,
z samochodami EV)
Razem

30%

10%

60

20%

30%
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-

-

123

3
4

LICZBA INSTALACJI PME OBLICZONA DLA DOSTĘPNEGO WSPARCIA
Wykorzystanie połowy wsparcia dedykowanego energii elektrycznej (25 mld PLN)
na rozwój rynku układów MOA. Liczba układów MOA – 25 mld PLN ꞉ 45 tys. PLN
= 0,6 mln instalacji (8% wszystkich domów jednorodzinnych w kraju)

Wykorzystanie drugiej połowy wsparcia (25 mld PLN) na rozwój rynku
mikrobiogazowni. Liczba mikrobiogazowni – 25 mld PLN ꞉ 300 tys. PLN = 80 tys.
(25% wszystkich gospodarstw towarowych, powyżej 10 ha)
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Energetyka prosumencka – róg obfitości

Lp. Technologia
1
2

Modernizacja oświetlenia (led)
DSM/DSR (przemysł)
Głęboka termomodernizacja (zasoby
3
mieszkaniowe i ogólnie budynkowe)
Mikrobiogazownia semi off grid
4 (rolnicy – małotowarowe
przedsiębiorstwa rolne)
Technologie utylizacyjne
5
(miasta/gminy)
6 Pompa ciepła (budynki)
Kolektor słoneczny (funkcje
7
rozszerzone na ogrzewanie budynków)
8 Ogniwo PV (budynki)
9 Mikrowiatrak (mała architektura)
10 Kogeneracja gazowa 1 (budynki)
Kogeneracja gazowa 2 (mali i średni
11
przedsiębiorcy)
Modernizacja technologiczna, w tym
12
procesowa (przemysł)
13 Kogeneracja gazowa 3 (przemysł)
Biogazownia (rolnictwo energetyczne)
14 (przedsiębiorcy – wielkotowarowe
przedsiębiorstwa rolne)
15 Car sharing, EV (transport)
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UZG – układy zasilania gwarantowanego
(agregaty prądotwórcze)

Potencjał (2050)
moc
szczytowa
2 GW
2 GW

3 GW

energia
4 TWh
Redukcja zużycia ciepła:
> 50% (> 150 TWhch)
12 TWhel

Możliwość zwiększenia produkcji –
przy obecnym zużyciu energii
elektrycznej – o 50 do100%
Wykorzystanie 3 mln ha,
240 TWhch (90 TWhel + 90 TWhc)
Redukcja zużycia paliw:
> 50% (> 100 TWhch)

